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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2290.26.1460.02032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Cinema, ideias e religião

      Coordenador: Rodson Ricardo Souza do Nascimento / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAN - Campus Avançado de Natal

      Unidade de Origem: DCR - Departamento de Ciência da Religião 

      Início Previsto: 10/07/2017

      Término Previsto: 28/06/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 32 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horária apresentada corresponde às atividades com a
participação do público. Consiste, portanto, no tempo de exibição do
filme (média de 2h-3h) e na sessão de apresentação e debate que
antecede e sucede a projeção, respectivamente, e que tem
estimativa global de aproximadamente 1h. Com isso, o projeto
contabiliza média de 4h para cada sessão do projeto e prevê a
exibição inicial de 8 filmes, distribuídos em dois semestres letivos.
Ao final a carga horária de participação nas sessões será de 32h por
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participante. 

      Periodicidade: Outra

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 360

      Local de Realização: Complexo Cultural da UERN - Campus de Natal 

      Período de Realização: O projeto deverá se realizar nos semestres 2017.1 e 2017.2.
Em cada semestre deverão ser apresentados 4 filmes, com
periodicidade mensal. As datas precisamente dependerão do
calendário universitário, mas inicialmente a previsão é que
aconteçam sessões em Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de
2017 e Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O público-alvo consiste basicamente em estudantes da graduação em Ciências da Religião e Estudantes de
ensino Fundamental II - anos finais e Ensino Médio. Além do público prioritário, poderão ser contemplados com a
participação na ação professores em geral, professores de Ensino Religioso,  e comunidade de forma aberta,
uma vez que a realização permitirá a presença de qualquer público interessado. 

      Nº Estimado de Público: 360

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 120 0 0 0 120

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 180 180

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 60 60

Total 0 120 0 0 240 360

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro
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1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Secretaria de Educação

e Cultura do Estado do

RN

SEEC Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Divulgação da ação

Mobilização de público

escolar, professores e alunos,

nas unidades de ensino

Fundamental II e Médio

Colaboração com o projeto,

autorizando a realização do

projeto em escolas sob sua

gestão 

Integração da programação

do projeto ao calendário de

formação continuada de

professores do Ensino

Religioso

Secretaria Municipal de

Educação de Natal
SME Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

Divulgação da ação

Mobilização de público

escolar, professores e alunos,

nas unidades de ensino

Fundamental II 

Colaboração com o projeto,

autorizando a realização do

projeto em escolas sob sua

gestão
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Complexo Cultural da

UERN

CCUER

N
Interna à IES Complexo Cultural da UERN

Colaboração no processo de

divulgação da ação, com a

confecção de material de

marketing eletrônico

Colaboração com processo de

divulgação por meio de

cartazes nas dependências do

CCUERN

Sensibilização do público

atendido pelo CCUERN em

seus programas de cursos e

atividades

Distribuição de divulgação

para parceiros integrados na

Rede de Educação da Zona

Norte

Apoio logístico na realização

das sessões de cinema, com

concessão de espaços e

equipamentos que assegurem

a realização adequada

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas » Educação

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo)

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O projeto promove a exibição e debate de filmes que tratam de temas relacionados às Culturas e tradições
religiosas, compreendendo que a discussão acerca do fenômeno religioso é parte importante da formação
humana, cultural e cidadã. Na realização das sessões de cinema, o projeto também realiza a divulgação
do Curso de graduação em Ciências da Religião, contribuindo para desmistificar a formação, o exercício
da atuação do professor de Ensino religioso e a presença do componente disciplinar no currículo escolar.
Como resultado, o projeto pretende contribuir com a ampliação dos horizontes estéticos, artísticos e
culturais do público participante, por meio do acesso à linguagem audiovisual do cinema, mediado por
especialista que apresenta e discute as temáticas das películas exibidas. Igualmente importante é também
a oportunidade que o projeto propicia de debater questões filosóficas, éticas, sociais, políticas e culturais
ambientadas em contextos atravessados pelas religiões e seus desdobramentos sociais, culturais,
políticos e psicológicos.
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       Palavras-Chave:

Religião, Cinema, Cultura, Ciências da Religião, Educação

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O fenômeno religioso constitui objeto de investigação no campo epistemológico das Ciências da Religião.
Com base na compreensão de que os sistemas de crença interferem ativamente nas escolhas pessoais e
na forma de pensar dos sujeitos, tanto quanto na formação de valores e comportamentos sociais, torna-se
importante compreender o fenômeno religioso em suas diferentes manifestações e  formas de participação
na vida das sociedades/culturas. A partir dessa ideia o projeto aponta a possibilidade de refletir acerca do
fenômeno religioso por meio da linguagem cinematográfica, que oportuniza uma experiência estética, tanto
quanto especulativa/reflexiva. Por outro lado, a intenção é que seja possível entender as razões pelas
quais o ensino religioso no ambiente escolar se caracteriza como oportunidade de conhecer a diversidade
religiosa e de valorizar o conhecimento oriundo das diferentes tradições e matrizes religiosas, em
detrimento de caracterizar uma prática proselitista de doutrinação religiosa.

      1.6.1 Justificativa

Desde os primórdios da humanidade a religião é parte integrante, e por vezes decisiva, da experiência de
mundo do homem. Mesmo com o advento da modernidade e com o intenso processo de secularização do
ocidente, as religiões ainda são um importante pilar da vida social, cultural e política de diferentes
populações. A emergência e desenvolvimento das ciências humanas, a experiência democrática, a
separação do Estado e religião, além da  ampliação e reconhecimento de direitos individuais e coletivos,
contribuíram para  a necessidade de conhecer e respeitar os saberes, valores, crenças e práticas das
religiões. Em poucas palavras, é necessário compreender as religiões como patrimônio da humanidade. 

Nesse sentido, o projeto pretende colaborar com o debate de valorizar a discussão do fenômeno religioso
como oportunidade de conhecer e de exercitar a cidadania e o respeito às diferenças. Também, por meio
do cinema, compreender que as religiões são 'construtoras de mundos', no sentido de que os sistemas de
crenças participam e interferem profundamente em relações sociais, culturais e políticas.

O ambiente acadêmico onde acontece esse debate é nas formações em nível de graduação e
pós-graduação em Ciências da Religião. No Brasil, particularmente, essa formação ganha impulso no final
da década de 90, com a exigência de formação específica para o professor de Ensino Religioso que deve
atuar nas escolas públicas com perfil não-proselitista. A UERN é pioneira no Rio Grande do Norte,
oferecendo exclusivamente entre as instituições públicas de ensino superior essa formação. E o curso de
Ciências da Religião é pioneiro como oferta da UERN na cidade de Natal, ,pois seu funcionamento
antecede a criação do Campus Avançado de Natal. 

Em quinze anos o curso diplomou mais de 160 estudantes e esses vêm se inserindo profissionalmente no
sistema de ensino público, através de concursos promovidos, sobretudo, pelas secretarias municipais de
educação. Assim, a formação da Licenciatura em Ciências da Religião vem cumprindo com seu propósito
de formar, e formar com qualidade, profissionais comprometidos com o exercício ético de promover o
conhecimento da diversidade religiosa. Apesar disto o curso de Ciências da Religião ainda é pouco
conhecido entre os alunos do Ensino Médio. Também existem dificuldades no ambiente escolar e entre os
gestores, no sentido de compreender o papel do professor de Ensino Religioso.

O presente projeto busca aproximar o curso das escolas públicas e da sociedade, possibilitando por meio
da linguagem cinematográfica conhecer e debater questões relacionadas às religiões, mas também
difundir e divulgar a formação em Ciências da Religião. A intenção, portanto, é de oportunizar à
comunidade, especialmente a escolar,  momentos para refletir sobre aspectos religiosos sem se basear
em discursos de 'autoridade religiosa'. Antes, poder enxergar que as religiões podem ser vistas sob o
prisma das ciências humanas e de que compreender as religiões é passo importante e que colabora para
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termos uma sociedade mais consciente de si e mais conhecedora da diversidade presente no mundo.

      1.6.2 Objetivos

1. Proporcionar um espaço para o debate sobre o fenômeno religioso na atualidade
2. Divulgar o curso de Licenciatura em Ciências da Religião no Ensino Médio através do cinema
3. Ampliar a interação do Curso e do Campus com a comunidade local
4. Colaborar com a formação continuada de professores, em especial, professores de Ensino Religioso

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

O filme será tratado como um “texto” gerador de debates articulados a temas religiosos previamente
selecionados pelo professor. Mas que as considerações estéticas (indispensáveis e importantes), as obras
são vistas como um recurso para a discussão dos temas escolhidos. O cinema é analisado como um texto
gerador de debates, se respalda no plano conteudístico voltado para as discussões temáticas que este
sugere. Ressalte-se que o fato de ser tratado como um texto gerador não isenta o professor de
problematizar o tratamento – estético e ideológico – que o filme desenvolve sobre os temas a serem
debatidos.

A secção consta de três momentos. No início é feita uma breve apresentação do diretor e da obra e sua
relação com a temática. É apresentado um roteiro com perguntas que deverão guiar a leitura do filme ou
documentário e que serão retomadas posteriormente no debate. Na seqüência o filme é exibido na íntegra.
A platéia receberá pipoca. Após sua exibição é feita uma contextualização e ampliação do mesmo com a
participação do especialista e a contribuição da platéia. A secção é encerrada com um momento de
divulgação do cursos de Ciências da Religião e entrega de folders. 

Os filmes e documentários previstos para exibição serão o seguintes:

Fé. Documentário. Brasil. 1999. Ricardo Dias. 
Tema: a experiência religiosa

O pagador de Promessas. Filme. Brasil. 1962. Anselmo Duarte.
Tema: o sincretismo religioso 

Homens e deuses. Filme. Suíça. 2010. Xavier Beauvois 
Tema: fé e intolerância religiosa

A partida. Filme. Japão.2009. Yojiro Takita
Tema: morte e espiritualidade

As margens do rio sagrado. Filme. Índia. 2005. Deepa Mehta
Tema: tradição e mudança na religião

Takva. Filme. Turquia. 2006. Özer K&#305;z&#305;ltan
Tema: fé e poder nas religiões

Deuses do Egito. Filme. EUA. 2016. Alex Proyas
Tema: Mitologia

A missão. Filme. EUA. 1986. Rollan Joffé
Tema: Religião e política
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      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A cada sessão será distribuído pequeno formulário de avaliação para que os participantes registrem sua
avaliação de forma pessoal considerando os aspectos relacionados à divulgação, organização da
atividade, conteúdo e interesse na temática.

Pela Equipe
Serão realizadas reuniões regulares de planejamento e avaliação das ações do projeto. Os parâmetros
avaliados se fundamentarão na divulgação, organização, conteúdo da sessão e motivação do público.
Também é prevista a avaliação quantitativa e qualitativa de aspectos ligados ao público, às parcerias e o
alcance do projeto.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

AGEL, Henri. O cinema tem alma? Belo Horizonte: Itatiaia, 1963.

PADEN, Willian E. Interpretando o sagrado: modos de conceber a religião. São Paulo: paulinas, 2001 

PASSOS, João Décio. USARSKI, Frank. Compêndio de Ciências da Religião. São Paulo: Paulinas,
Paulus, 2013. 

ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas I: Da Idade da Pedra aos mistérios de
Elêusis. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas II: De Gautama Buda ao triunfo do
cristianismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas III: De Maomé à idade das Reformas. Rio de
Janeiro: Zahar, 2011. 

BAYARD, Jean- Pierre. Sentido oculto dos ritos mortuários: morrer é morrer? São Paulo: Paulus, 1996 
LELOUP, Jean – Yves; HENNEZEL, Marie de. A arte de morrer: tradições religiosas e espiritualidade
humanista diante da morte na atualidade. Petrópolis: Vozes, 2007 

TILLICH, Paul. Theology of culture. New York: Oxford University, 1959. 

BERNARDET, Jean-Claube. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

DANIEL, Roberto Francisco. Cinema – uma experiência mística. Bauru: EDUSC – Editora da Universidade
do Sagrado Coração, 1998. 
______. Descobrindo o Religioso no Cinema: Pequeno Método para Analise Teológica do Filme. Bauru:
EDUSC – Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1999. 

GODAWA, BRIAN. Cinema e Fé Cristã. São Paulo. Ultimato Editora: 2004.

GÓES, Laércio Torres. O Mito Cristão no Cinema – “o verbo se fez luz e se projetou entre nós”. Salvador:
EDUSC – Editora da Universidade do Sagrado Coração, 2003.

DUARTE, Rosália. Cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003.
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1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo

      Descrição/Tiragem: O projeto pretende fomentar a produção de artigos para submissão
em periódicos e/ou em eventos de extensão.

1.8 Anexos

Nome Tipo

mem._15.2017___encam
Memorando de

encaminhamento

ata_13.02.17.pdf Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Irene de Araújo Van Den Berg 40 horas UERN 176 hrs Colaborador

Rodson Ricardo Souza do

Nascimento
Dedicação exclusiva UERN 186 hrs

Coordenador, 

Gestor

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Jaime de Mello Junior Ciências da Religião UERN 128 hrs Voluntário

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Rodson Ricardo Souza do Nascimento
RGA:                   
CPF: 02286478430
Email: rodsonrn@hotmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 36628618 / 88375774
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2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Avaliação do projeto

Início: Jul/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: Rodson Ricardo Souza do Nascimento (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Irene de Araújo Van Den Berg (C.H. 1 hora/Mês)

Jaime de Mello Junior (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Divulgação do projeto

Início: Jul/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Irene de Araújo Van Den Berg (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Rodson Ricardo Souza do Nascimento (C.H. 4 horas/Mês)

Jaime de Mello Junior (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Planejamento das ações do projeto

Início: Jul/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Rodson Ricardo Souza do Nascimento (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Irene de Araújo Van Den Berg (C.H. 2 horas/Mês)

Jaime de Mello Junior (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Realização de sessões de exibição e debate

Início: Ago/2017 Duração: 11 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 14 Horas/Mês
Responsável: Rodson Ricardo Souza do Nascimento (C.H. 6 horas/Mês)
Membros Vinculados: Irene de Araújo Van Den Berg (C.H. 4 horas/Mês)

Jaime de Mello Junior (C.H. 4 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Rodson Ricardo Souza do NascimentoAvaliação do projeto - - - - - - X X X X X X

Irene de Araújo Van Den Berg Divulgação do projeto - - - - - - X X X X X X

Rodson Ricardo Souza do NascimentoPlanejamento das ações do projeto - - - - - - X X X X X X

Rodson Ricardo Souza do NascimentoRealização de sessões de exibição e debate... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Rodson Ricardo Souza do NascimentoAvaliação do projeto X X X X X X - - - - - -

Irene de Araújo Van Den Berg Divulgação do projeto X X X X X X - - - - - -

Rodson Ricardo Souza do NascimentoPlanejamento das ações do projeto X X X X X X - - - - - -

Rodson Ricardo Souza do NascimentoRealização de sessões de exibição e debate... X X X X X X - - - - - -
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, 21/03/2018
Local Rodson Ricardo Souza do Nascimento

Coordenador(a)/Tutor(a)

Defina o texto para impressão - Página 11 de 11


