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Resumo

O projeto é uma continuidade de ações que ja vem sendo desenvolvida em editais anteriores. Reune um conjunto de
atividades com o intuito de difundir informações e debater coletivamente aspectos de politica e cultura na America Latina,
articulando um curso EAD ou presencial (a ser definido de acordo com a situação da pandemia no periodo) de 16 horas
sobre a tematica aberto a toda a comunidade e a manutenção de um site (e redes sociais) que reune materiais e
informações sobre a América Latina. Para tanto, solicita-se 2 bolsistas que possam ajudar tanto na organização do curso
quanto no desenvolvimento dos canais de informação.

Justificativa

Desde a crise de 2008, o continente passa por mudanças econômicas, politicas e sociais, sendo um tema de interesse da
comunidade interna, mas também externa ao Instituto Federal. O empobrecimento da região, a instabilidade política e os
efeitos da pandemia do coronavírus sobre a população latinoamericana requerem espaços de debate sobre o tema. Deste
modo, propõe-se um conjunto de ações para fomentar a reflexão sobre este cenário com a comunidade.

Fundamentação Teórica

Com base no pensamento do sociológo peruano Anibal Quijano (2002), que analisa as relações entre a colonianidade e a
modernidade na America Latina, pretende-se analisar os aspectos contemporâneos e específicos da região, que, de acordo
com relatórios internacionais, passa por uma processo de desintegração comercial e fragmentação política, que se
retroalimenta e tende a prolongar a crise na América do Sul mais que em outras regiões do mundo. Deste modo, é
necessário refletir sobre o presente para compreensão de seus aspectos materiais, culturais e sociais. Portanto, esta
atividade de extensão insere-se no contexto da formação para a cidadania.

Objetivo Geral

Promover espaços de formação, informação e de debate sobre a conjuntura latinoamericana. Ampliar o alcance do site do
projeto: https://sites.google.com/view/latinoamerica-em-foco/p%C3%A1gina-inicial  Oferecer um minicurso sobre o tema. 

Metodologia da Execução do Projeto

- Levantamento de dados, pesquisa e bibliografia sobre o tema. - - Ministrar um curso aberto a toda a comunidade, com 50
vagas. -  - Elaborar analises, textos e materiais sobre a conjuntura latinoamericana para divulgação no site e nas redes
sociais do projeto - divulgação do curso e dos canais de informação.

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução

Para cada ação dentro do projeto, haverá uma metodologia especifica de avaliação: - Curso: Interessados na inscrição e
quantidade de concluintes -Site do projeto: número de acessos e vizualizações  - Manter como métrica uma publicação
autoral a cada quinze dias.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Os resultados serão divulgados nos próprios canais criados, mas também, pretende-se sistematizar os mesmos para
divulgação em eventos específicos de extensão e na Semana de Ciência e Tecnologia do campus.
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Processo de Elaboração do Projeto

O presente projeto é uma continuidade de atividades anteriores, que envolve tanto pesquisa quanto extensão e que tem o
site como eixo central, onde todo o material do projeto é reunido e divulgado.  Ao longo de 2021, o site se estruturou e a
partir de 2022 pretende-se concentrar mais no conteúdo, com desenvolvimento permanente de textos e materiais e maior
divulgação do mesmo.  O projeto teve também um financiamento de um edital inovador que integra o NEABI e o  NUGS
para investigar e divulgar questões sobre genero e trabalho na America Latina.  Deste modo, o projeto vem sendo
aprimorado ao longo, tanto em sua infra-estrutura quanto na formação dos bolsistas e no conteúdo produzido dos anos e
pretende se consolidar também no retorno presencial das atividades.  As demandas para o projeto foram levantadas com a
atual equipe que conta com 2 bolsistas do NUGS/NEABI, com 2 bolsistas do CEX/CBT (encerrado em 30/11) e com 1 aluna
estagiária, que juntas avaliam a necessidade de se concentrar mais no conteudo e na divulgacão do projeto, ao contrario de
2021, onde o foco estava na construção do site e das redes sociais. Para conhecer mais sobre o projeto:  
https://www.instagram.com/latinoamericaemfoco/  https://www.facebook.com/Latinoam%C3%A9rica-em-foco-
108669441484976  https://twitter.com/focolatinameric  https://sites.google.com/view/latinoamerica-em-foco/p%C3%A1gina-
inicial 

Necessidade de equipamentos do Campus

não há

Necessidade de espaço físico do Campus

não há

Recurso financeiro do Campus

2 bolsas discentes (20 horas) ao longo dos 9 meses do projeto.

Metas

1 - Formação permanente das/dos bolsistas

1 - Divulgação do site e do curso

2 - Levantamento de materiais, dados e referenciais bibliográficas

3 - Produção continua de textos e materiais autorais para o site

5 - Minicurso

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador

Quantitativo Qtd. Início Término

1 1 reunião semanal para formação desenvolvimento
das bolsisstas

numero de
encontros 30 01/04/2022 10/12/2022

1 1
Contato com jornais locais e
impulsionamento nas redes sociais, do
curso e do site

visualiações do
site e inscritos no
curso

acessos 50 01/04/2022 10/12/2022

2 1
Junto com a equipe de bolsistas, reunir
bibliografia, relatórios, noticias relevantes
para a temática da América Latina, de
forma contínua

confiabilidade dos
materiais
levantados

numero de
produções
levantadas

20 01/04/2022 10/12/2022

3 1 Produção dos textos e materiais Coesão do texto
produzido

numero de
textos
produzidos

20 01/04/2022 10/12/2022
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Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador

Quantitativo Qtd. Início Término

5 1 realização do minicurso
presença e
avaliação coletiva
ao final do curso

participantes 50 01/09/2022 30/09/2022

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da
Despesa Especificação PROEX

(R$)
DIGAE

(R$) Campus Proponente (R$) Total (R$)

339018 Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 75600.00 75600.00

TOTAIS 0 0 75600.00 75600.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

Mês
8 Mês 9 Mês

10
Mês
11

Mês
12

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 0 0 0 0 0 0 800.00 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA QUANT. VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 2 bolsas bolsas 18 400.00 7200.00

TOTAL GERAL 7.200,00


