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Plano de Cultura UFSCar (2015-1017): Integração pela Extensão Universitária

Resumo
Construído colaborativamente por um grupo de professores, estudantes e funcionários extensionsitas dos
quatro campi da UFSCar, o Plano de Cultura: Integração pela Extensão Universitária propõe a criação de
três plataformas de integração – móvel, fixa e virtual – que darão conta de três linhas de ação implicadas
no processo artístico-cultural – formação, produção e circulação. Parte-se das atividades de extensão já
ofertadas na universidade que deverão ser, em seu conjunto, estimuladas, sistematizadas e potencializadas
pelo Plano, aumentando o acesso da comunidade em geral e criando assim, um círculo virtuoso de
retroalimentação e transformação social; outro objetivo que se espera do Plano é a integração dos
membros da comunidade acadêmica com o entorno à universidade bem como com a história da própria
instituição. O plano preconiza que é fundamental ampliar os fluxos e a circulação intrainstitucional, bem
como com a comunidade, para alcançar a desejada integração.
Palavras-chave: Extensão universitária. Integração. Arte e cultura. Plataformas de integração.
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DADOS CADASTRAIS

1.1 Instituição
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Rodovia Washington Luis, km 235
Caixa Postal 676 e 384
CEP: 13565-905 – São Carlos – SP – Brasil

1.2 Eixos Temáticos
1( x ) 2( x ) 3( x ) 4( x ) 5( x )

6( x )

7( x )

1.3 Coordenador
COORDENADOR:

Prof. Dr. Wilson Alves-Bezerra

E-MAIL:

wilson.alves.bezerra@gmail.com

TELEFONE PARA CONTATO

FIXO:

(16) 3351-8112

CELULAR: (19) 98153-8894

8( x )
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CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE CULTURA

2.1 Identificação
Instituição: Universidade Federal de São Carlos
Unidade Geral: Universidade Federal de São Carlos
Unidade de Origem: Campus São Carlos
Início Previsto: 03/08/2015
Término Previsto: 02/08/2017
Possui Recurso Financeiro: Sim.
Gestor da Instituição: Prof. Dr. Targino de Araújo Filho

2.2 Características da Proposta
Abrangência:

A maioria das atividades possui abrangência regional – interior do Estado
de São Paulo -, excetuando a especialização a distância, que será de
caráter nacional.

Município Abrangido:

As atividades de cunho regional abrangerão os municípios onde se
localizam os campi da UFSCar (São Carlos, Araras, Sorocaba, Buri e
Campina do Monte Alegre) e cidades próximas.

Período de Realização:

03/08/2015 a 02/08/2017

Público-alvo:

Comunidade interna e externa à UFSCar, comunidades em situação de
vulnerabilidade, indígenas.

2.3 Discriminar Público-alvo
Público Interno da Universidade/Instituto

Funcionários técnico-administrativos, docentes e
discentes.

Instituições Governamentais Federais

- Funcionários e docentes dos Institutos Federais (São
Carlos e Sorocaba).

Instituições Governamentais Estaduais

Funcionários e docentes de instituições estaduais e
discentes da Universidade de São Paulo campus São
Carlos e da UNESP campus Araraquara.

Instituições Governamentais Municipais

Professores e alunos da rede pública de ensino básico dos
municípios onde se localizam os campi da UFSCar (São
Carlos, Araras, Sorocaba, Buri e Campina do Monte
Alegre).

Organizações de Iniciativa Privada

-
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Movimentos Sociais

A comunidade em geral, seja individualmente, através de
oficinas temáticas e territórios, ou em grupo através dos
mapeamentos, incubações e territórios.

Organizações Não-Governamentais
(ONGs/OSCIPSs)

- Toda a sociedade organizada será convidada a fazer parte
das Conferências de Cultura.

Organizações Sindicais

- Toda a sociedade organizada será convidada a fazer parte
das Conferências de Cultura.

Grupos Comunitários

- Toda a sociedade organizada será convidada a fazer parte
das Conferências de Cultura.

Outros

Comunidade em geral.

2.4 Parcerias
Nome

Coordenadoria de Artes e Cultura (São Carlos)

Sigla

-

Parceria

Acesso aos equipamentos públicos da prefeitura.

Tipo de
Instituição

Órgão governamental municipal.

Histórico

-

Nome

Prefeitura Municipal de Buri

Sigla

-

Parceria

Acesso aos equipamentos públicos da prefeitura.

Tipo de
Instituição

Órgão governamental municipal.

Histórico

-

Nome

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Campina de Monte Alegre

Sigla

-

Parceria

Acesso aos equipamentos públicos da prefeitura.

Tipo de
Instituição

Órgão governamental municipal.

Histórico

-
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Nome

Secretaria de Educação de Sorocaba

Sigla

-

Parceria

Acesso aos equipamentos públicos da prefeitura.

Tipo de
Instituição

Órgão governamental municipal.

Histórico

-

Nome

Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania de Araras

Sigla

-

Parceria

Acesso aos equipamentos públicos da prefeitura.

Tipo de
Instituição

Órgão governamental municipal.

Histórico

-
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CONTEXTO E DESAFIOS DA UFSCar
A UFSCar completa, neste ano de 2015, 45 anos de existência. Uma das mais

democráticas universidades brasileiras, dada a vasta possibilidade de participação da comunidade
nas tomadas de decisões nos inúmeros colegiados existentes, a UFSCar nasceu em meio à
ditadura militar e experimentou durante mais de uma década o autoritarismo da “mão de ferro”
ditatorial. Ao completar quase meio século, os desafios da universidade já não são aqueles da
época de sua fundação. De um campus único, em São Carlos, em 1968, até chegar ao cenário
atual, com quatro campi, a realidade da universidade mudou bastante.
Atualmente, a UFSCar oferece 62 cursos de graduação e um total de 2.807 novas vagas
na graduação presencial. Além disso, oferece cinco cursos de graduação ofertados na modalidade
a distância, vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil atendendo, em 24 Polos de
Apoio Presencial situados em seis estados – a maioria no Estado de São Paulo –, mais de dois mil
alunos nos cursos de Bacharelado em Engenharia Ambiental, Bacharelado em Sistemas de
Informação, Licenciatura em Educação Musical, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em
Produção Sucroalcooleira.
A UFSCar conta, também, com 76 cursos de Pós-Graduação, sendo 41 mestrados
acadêmicos, oito mestrados profissionais e 27 doutorados.
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Se é evidente que a universidade expandiu-se na graduação e na pesquisa, cabe uma
autocrítica quanto aos novos desafios surgidos a partir do novo cenário: um grande número de
novos docentes, de servidores técnico-administrativos e de estudantes que desconhecem a história
da instituição, um número insuficiente de equipamentos culturais, a violência que vem assolando
de forma crescente seu campus-sede, em São Carlos e, finalmente, a necessidade de a
universidade repensar sua política de atividades artístico-culturais e seu papel neste contexto.
A equipe que se dedicou à construção deste Plano viu-se diante de algumas perguntas: (a)
como integrar-se aos distintos contextos em que está presente, conhecendo e respeitando a
diversidade na qual ela está inserida localmente? (b) Como preservar sua história da universidade
e fazê-la conhecida dos diversos docentes, discentes, técnicos e comunidade em geral que tem se
incorporado dia a dia a seus quadros? (c) Como efetivamente dialogar com a sociedade, com a
comunidade externa ao meio universitário, e realizar um efetivo intercâmbio de saberes, práticas
e modos de vida?
Qual é afinal o papel da cultura diante deste cenário? O presente Plano buscará indicar
desafios, estratégias, metas e ações que deverão ser adotadas, no biênio 2015-2017, entendendo
que a cultura tem sim um papel relevante, e talvez mesmo transformador, para a Universidade e
para o entorno onde ela se insere.
Tais desafios – o da integração interna e o da integração com o meio no qual está inserida
– deverão ser contemplados pelo presente Plano que ora começa a se apresentar.

3.1 Integração e a expansão da universidade
Desde 1991, a realidade de um campus único da UFSCar começou a se alterar, de modo
cada vez mais intenso. Com a incorporação ao Programa Nacional de Melhoramento Genético da
Cana de Açúcar – Planaçucar, criou-se o campus de Araras da UFSCar. O primeiro curso
implantado naquele campus foi o de Engenharia Agronômica, que passou a funcionar em 1993. A
existência de um segundo campus passou a significar, para a comunidade universitária, o
aumento dos fluxos entre uma cidade e outra, e a necessidade de pensar a universidade de modo
plural e descompartimentalizado.
Quatorze anos depois, em 2005, O Conselho Universitário autorizou a criação de um
campus na região de Sorocaba. No ano seguinte, em um prédio alugado pela prefeitura de
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Sorocaba, passaram a funcionar os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Biologia, Turismo e
Engenharia de Produção. Em seguida, inaugura-se o campus de Sorocaba, já em sede própria,
onde atualmente funciona a UFSCar na cidade.
Em 2011, cria-se um quarto campus, o de Lagoa do Sino, situado no município de Buri.
Os primeiros cursos que passam a funcionar em 2014 com a chegada de 150 estudantes,
ingressantes nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Engenharia
Ambiental.
Além da expansão territorial, a universidade também vem atravessando uma ampliação do
número de cursos. Alinhada às políticas de ampliação de oferta de cursos universitários, bem
como esforçada na compreensão, busca de soluções para problemas nacionais, regionais e locais
da realidade brasileira, a UFSCar, logo de início, integra-se ao programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais, o REUNI.
Ademais da expansão física, houve a adesão da UFSCar ao Sistema Universidade Aberta
do Brasil. O ingresso da UFSCar em tal sistema foi aprovado pelo Conselho Universitário em
julho de 2006 – aconteceu em consonância com seu Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), com o compromisso da oferta de ensino público, gratuito e de qualidade. O avanço da
UFSCar pela dimensão virtual visou à democratização e a socialização de saberes cujo acesso, de
outro modo, seria necessariamente mais restrito à pequena parcela da população, como os
frequentadores presenciais dos centros de formação e pesquisa.
Assim nascida, num contexto conturbado, mas assumindo um papel importante no cenário
nacional, a UFSCar encontra-se num interessante contexto multicultural, multicampi, inserida no
interior paulista, mas em regiões com características bem distintas, que vão desde municípios
tipicamente industrializados àqueles que são basicamente rurais; além, é claro, da já aludida
existência virtual com a UAB-UFSCar.
Com a grande expansão da universidade, produziu-se no cenário atual, um grande
desconhecimento dos docentes sobre a história da universidade, sobre a realidade dos outros
campi. Assim, nas discussões do Plano de Cultura, a noção de integração, nesta dimensão,
mostrou-se como fundamental para fortalecer a sensação de pertencimento à instituição.
Nesse novo contexto deu-se início, em 2011, ao processo de revisão do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo a revisão da estrutura organizacional da UFSCar,
com o objetivo principal de conceber, de forma participativa, uma estrutura que fosse capaz de
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comportar a dinâmica exigida por uma universidade multicampi, levando-se em consideração as
dimensões histórico-culturais, humanas e tecnológicas de seu funcionamento, em geral.

3.2 Integração e violência
Se é consenso que a universidade é parte da sociedade, parece bastante mais polêmico
entender os pontos de convergência entre uma e outra instância. Sabe-se o quanto a extensão
universitária é uma via interessante para promover o diálogo e a troca de saberes e, ainda mais, o
campo das artes pode promover as trocas simbólicas, mas também se sabe que em determinados
momentos de crise o diálogo tende à dificuldade.
O ano de 2014 foi crítico para a UFSCar, no campus São Carlos, no que se refere à
segurança:
[...] em julho deste ano, o elevado número de ocorrências e queixas relacionadas à
associação direta entre a realização de festas nas dependências da Universidade e graves
ameaças às pessoas que frequentam o Campus e ao patrimônio público alocado na
Instituição [...] levou o ConsUni [Conselho Universitário] a aprovar em caráter
emergencial, em reunião no dia 18 de julho, o controle de acesso ao Campus São Carlos.
Com essa decisão, o acesso no período noturno passou a ser restrito aos integrantes da
comunidade universitária e a participantes de eventos e outras atividades acadêmicas,
desde que previamente registrados e com previsão de identificação desses participantes.
(UFSCAR, 2014).

Diante do contexto de violência ao qual o campus se via exposto, a Universidade
promoveu uma série de debates para pensar uma política de segurança para o mesmo.
Participaram dos debates pesquisadores e profissionais de diversas posições. Tais debates –
embora houvesse propostas de recrudescimento e ampliação indeterminada do controle de acesso
– resultaram em reflexões que contribuíra para a elaboração deste Plano. Ficou-nos a clara noção
de que é preciso ampliar o debate com a sociedade, não se afastar dela. O próprio documento
elaborado pela administração superior da UFSCar como proposta de um Plano de Segurança para
a UFSCar traz, dentre os quatro eixos estruturadores de sua ação, um que dá conta da “Função
social da Universidade e fortalecimento das relações com a sociedade – Extensão, Cultura e
Lazer” (UFSCAR, 2014); e no âmbito deste documento, elege o Fórum no qual o presente plano
foi gestado como lócus privilegiado para reflexão sobre um conjunto de ações que visem à
integração entre universidade e sociedade como forma de suplantar a atual crise:
Fortalecer estratégias voltadas ao acolhimento, incentivo e promoção de manifestações
artístico-culturais de grupos internos e externos à Universidade, nos equipamentos
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culturais adequados a este fim já existentes na Instituição e sem vinculação à realização
de eventos festivos, e fomentar a ampliação das ações de extensão universitária no
campo da Cultura, em consonância com o Plano de Cultura da UFSCar, em fase de
elaboração. (UFSCAR, 2014).

Acolher, portanto, as populações em situação de vulnerabilidade e mesmo criminalidade
no âmbito das ações do Plano é uma diretriz que nos rege, pois entendemos, com Gautier (2003),
a importância da cultura em um contexto como o relatado acima no campus UFSCar. Ao relatar
um estudo, circunscrito na América Latina, sobre a relação entre a violência e a cultura, Gautier
apresenta alguns sentidos presentes em zonas de conflito: (a) A cultura e as artes como
possibilidade de construção e suas potencialidades de espaços de participação frente à dada
exclusão; (b) A cultura e as artes como campo de reconciliação, negociação através da
mobilização artística e cultural que redefinem e transformam o espaço público; (c) A cultura e a
arte como antídotos do medo, espaços de sobrevivências à presença cotidiana da violência,
promovendo refúgios, renegociações, inclusive no âmbito emocional e psicológico; (d) A cultura
e as artes como estratégia para transformar os hábitos de ódio e vingança que se acumulam no
ciclo de violências e, por fim; (e) A cultura como âmbito para elaborar o duelo.
Assim, investimos na essência do Plano de Cultura – ‘Cultura e Integração’ para
minimizar as desigualdades sociais, reconhecendo o papel aglutinador, promotor e avaliador que
o Plano deverá cumprir, resgatando as atividades e os coletivos que já fomentam ações nesta
direção. Ademais, a partir do investimento ofertado, o Plano de Cultura da UFSCar poderá,
através de plano estratégico já delimitado, integrar e promover novas estratégias que ampliem as
possibilidades e potências da cultura a partir da Universidade.

3.3 Integração e equidade
A UFSCar pratica, desde 2008, políticas inclusivas em seus campi, com o Programa de
Ações Afirmativas, atuando em diversos momentos da vida estudantil e com estratégias variadas,
desde antes do ingresso no curso, oferecendo sistema de cotas de vagas e isenção de taxas de
inscrição, até a garantia da manutenção dos estudantes durante a graduação com oferecimento de
bolsas-auxílio, sem as quais, muitas vezes, a manutenção do aluno na universidade ao longo de
sua graduação se faria inviável.
Para adequar a implantação das cotas, o processo na UFSCar foi gradual: de 2008 a 2010,
o Ingresso por Reserva de Vagas disponibilizou 20% das vagas de cada curso de graduação a
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egressos do Ensino Médio cursado em escolas públicas. Em 2011-2012 a porcentagem passou a
ser 40% e a partir de 2013, 50%. Deste percentual, 35% é destinado a candidatos(as) negros(as).
Considerando as populações indígenas, a UFSCar também disponibiliza, desde 2008, uma
vaga por curso de graduação para candidatos(as) indígenas (além do número total de vagas). Esta
vaga não é cumulativa, caso não venha a ser preenchida. Além disso, oferecem-se bolsas-auxílio
para garantir a permanência desses estudantes. Nota-se nesse contexto uma antecipação das ações
por parte da UFSCar, em relação à legislação federal.
Alguns jovens africanos, hispânicos e caribenhos matriculados na UFSCar inserem-se no
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Este Programa foi criado oficialmente
em 1965 pelo Decreto nº 55.613 e atualmente é regido pelo Decreto nº 7.948, oferecendo a
estudantes de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém acordo educacional,
cultural ou científico-tecnológico, a oportunidade de realizar seus estudos de graduação em
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. O PEC-G é administrado pelo Ministério das
Relações Exteriores, por meio da Divisão de Temas Educacionais, e pelo Ministério da Educação,
em parceria com Instituições de Ensino Superior em todo o país.
Os estudantes indígenas, africanos, hispânicos, e de origem rural podem ser entendidos
como mediadores entre culturas: conhecedores de culturas distintas, eles compreendem o capital
cultural de cada uma delas; daí podem emergir questões referentes à educação, dado o desafio da
tradução intercultural que enfrentam esses estudantes, assim como professores e colegas nãoindígenas, não-africanos, não-hispânicos, não-rurais no processo de integração ao universo
acadêmico.
Ademais a presença de estudantes – de graduação e pós – de tão diversas origens e
culturas, como apontada, é relativamente recente. E neste período tem se notado que tal realidade
afigura-se, a um só tempo, desafiadora e promissora ao convívio universitário. Além das cotas,
das políticas inclusivas e do apoio financeiro através de bolsas, é preciso oferecer – tanto a estes
novos atores universitários quanto à comunidade que usualmente tem tido acesso ao ensino
superior – efetivas condições de acesso às trocas simbólicas. Entender que, por exemplo, um
indígena que, muitas vezes, tem a língua portuguesa como segunda ou terceira língua, tem muito
a ensinar ao restante da comunidade universitária sobre a história e a cultura brasileiras.
A UFSCar avançou muito nos últimos anos das políticas de equidade, no entanto nota-se
que há importantes desafios neste âmbito. Da avaliação que deu origem a este Plano, ponderou-se
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que ademais do ingresso de afrodescendentes e indígenas na UFSCar, é preciso criar condições
efetivas para mantê-los integrados ao corpo da universidade. Hylio Lafer Fernandes, professor da
Atividade Coordenada de Ensino e Extensão Saberes Indígenas e Universidade, observa que:
A entrada de estudantes indígenas na UFSCar gera uma situação nova e, como tal, com
dificuldades a serem enfrentadas. A que se pretende abordar aqui trata da inserção desses
estudantes na comunidade universitária. Os estudantes indígenas relatam dificuldades de
integração, que acabam inclusive gerando dificuldades acadêmicas (p.ex. na formação de
grupos de trabalho). (FERNANDES, 2004).

No caso dos indígenas, por exemplo, devem-se criar espaços para que eles possam falar
sobre suas culturas e línguas para os estudantes brasileiros privados destes saberes. Cabe notar
que a ACIEPE1 ofertada no campus Sorocaba por Fernandes tinha este objetivo de intercâmbio
cultural; porém, se ele se deu entre os indígenas, o mesmo não ocorreu com os demais estudantes:
houve apenas dois inscritos na atividade.
Ora, é preciso dar mais visibilidade e sistematizar tais iniciativas. A criação em curso da
Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Línguas – que deverá ofertar cursos de cultura e
línguas indígenas ministrados pelos novos graduandos – será certamente um avanço nesta área.
Mas este Plano propõe também fomentar, sistematizar e expandir ações nesta área.

4

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: As dimensões da integração
Expusemos na seção anterior que uma das metas a ser enfrentada pela UFSCar no

próximo biênio é a integração, pela via da cultura, para: aumentar os intercâmbios simbólicos
entre os campi, promover o resgate da história da universidade, aumentar o pertencimento da
comunidade à universidade, integrar as novas comunidades que agora se incorporam à
universidade (estrangeiros em geral, particularmente hispânicos, africanos), e também os
indígenas, promover um efetivo diálogo com a sociedade, enfim, dinamizar as relações e trocas
simbólicas que a universidade potencialmente permite.

1

As ACIEPE´s são, literalmente, atividades curriculares de integração Ensino Pesquisa e Extensão, assim
conceituadas pela Pró-reitoria de extensão: “são uma experiência educativa, cultural e científica que articulando o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão e envolvendo professores, técnicos e alunos da UFSCar, procura viabilizar e
estimular o seu relacionamento com diferentes segmentos da sociedade”. Tais atividades são ofertadas
semestralmente, funcionam com encontros semanais e podem ser cursadas por docentes, discentes, técnicos
administrativos da UFSCar e pela comunidade em geral.
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Nesta seção, indicaremos o que se entenderá por integração neste plano e quais suas
dimensões, a partir do geógrafo brasileiro Milton Santos e do sociólogo espanhol Manuel
Castells. A partir deles discutiremos as noções de fluxo, fixo e virtual. Tais noções são basais para
o projeto de integração que ora se propõe. Adiante-se que fluxo, fixo e virtual irão se tornar, na
seção Metodologia, três distintas plataformas de integração, com vistas a dar conta dos desafios
expostos acima a partir dos princípios do modo como compreendemos a cultura, tratado ao final
desta seção.
Entende-se que o foco na integração como elemento central a este plano, faz sentido na
medida em que a extensão universitária é, na sua essência, a principal via de integração não só
entre a universidade e a comunidade, atuando como pontes permanentes entre a universidade e os
diversos setores da sociedade, ou seja, integração entre o que é produzido pela universidade e
pela comunidade.
Integração pela articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão de modo
complementar, articulando teoria e prática como forma de integração entre o pensar e o fazer
reflexivo. Perspectiva essa, contemplada pelo artigo 207 da Constituição Brasileira. Porém, da
perspectiva da integração, traz à tona uma proposta inovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora
para as universidades (BRASIL, 1988).
Esse princípio da integração pressupõe um conceito que implica na qualidade do
desempenho acadêmico, instigando a autorreflexão crítica, a emancipação teórico-prática e o
significado de responsabilidade social. A concretização desse princípio supõe, conforme suscita
Morin (2000), a realização de projetos coletivos inseridos na comunidade e a integração dos
diferentes saberes profissionais para a apreensão dos problemas de forma ampla, efetiva e
resolutiva. Já que a universidade socializa os conhecimentos por ela gerados e recebe da
comunidade a retroalimentação de suas reais necessidades, anseios, aspirações. A extensão
viabiliza a troca do conhecimento acumulado, constrói conhecimentos novos, descobre e
redescobre soluções, juntamente com a comunidade.
A extensão se propõe a extrapolar os espaços institucionais, abrindo possibilidades de
diálogo e para participação das comunidades nas discussões e debates de interesse público e
social, enveredando suas ações, também em defesa de segmentos mais vulneráveis da sociedade.
Dessa forma, a integração entre a diversidade e pluralidade cultural e os modos de vida
coexistentes torna-se, também, objeto das ações extensionistas.
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Entendendo-se que a educação exerce uma função social, reconhecer a necessidade de
socializar esse conhecimento, sem desconsiderar o passado, ou seja, valorizar o presente, sem
perder de vista o futuro, é mais uma dimensão da integração entre presente, passado e futuro.
Outra dimensão da integração, não menos importante, é a interação entre áreas de
conhecimento; assim, deve-se direcionar o olhar para a importância dos projetos
interdisciplinares, principalmente em regiões com vulnerabilidades sociais, econômicas e
culturais, de modo a contribuir com a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas condições.
Dessa mesma forma as ações previstas neste plano, naturalmente, propiciarão a integração entre
os próprios campi da UFSCar.
Entretanto há que se considerar que estamos tratando de uma universidade federal, cujos
campi ocupam uma vasta área do interior do estado de São Paulo. Assim, a integração deve se dar
lançando mão de propostas que considerem o limite físico e modos criativos de superá-lo.
Considerando que o espaço, o lugar físico e fixo é uma categoria fundamental e referência
importante para as interações presenciais das ações culturais, pois constituem, de acordo com
Milton Santos (1996, p. 61). “[...]tudo aquilo que permanece imóvel no espaço”. Este projeto
deve lançar mão da dinâmica própria dos fluxos, considerados como elementos que possuem
mobilidade e que, portanto, podem ocupar múltiplos espaços. Os fluxos novos ou renovados
“recriam as condições ambientais e as condições sociais” e, consequentemente, redefinem as
características de cada lugar. (SANTOS, 1996, p. 61). Ainda segundo Santos (1996, p. 61-62), os
fluxos são resultados diretos ou indiretos das ações que permeiam ou se instalam nos fixos,
modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que também se modificam.
A partir desses dois conceitos, fixos e fluxos, é preciso considerar a inseparabilidade entre
a materialidade (do próprio lócus e seu entorno) e a dinâmica das ações, relações e
transformações que se dão no espaço. Compreender essa transformação do espaço e por
consequência, do tempo, será primordial para este Plano de Cultura, pois a partir da busca no
particular, sem preconceitos, ao sabor das raízes culturais de cada região, do afeto e do
pertencimento, é que poderão dar-se, de modo efetivo, as trocas simbólicas.
Dessa forma, fixos e fluxos possuem uma relação de complementaridade, sendo que
“juntos, interagindo, expressam a realidade [...] e foi assim em todos os tempos, só que hoje os
fixos são cada vez mais artificiais e mais fixados ao solo; os fluxos são cada vez mais diversos,
mais amplos, mais numerosos, mais rápidos.” (SANTOS, 1996, p. 62). Os fluxos são, cada vez
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mais, mediados pela técnica (tecnologia). Segundo Santos (2006), as técnicas e o ser humano
“caminham” juntos. A técnica não existe sem o humano, que dela depende diretamente e que
quanto mais dela se utiliza, mais conquista subsídios para aprimorá-la.
Insistir na fixidez, limitar-nos a investir na reforma de equipamentos convencionais como
teatros, salas de espetáculos seriam manter certo imobilismo e certo desconhecimento entre os
diferentes campi da universidade. Investir na dinâmica dos fluxos permitirá alcançarmos a
integração e o reconhecimento mútuo desejado.
A noção de fluxo, portanto, se materializará neste plano sob a forma de plataformas
integradoras que permitirão aumentar efetivamente o diálogo campus-campus e campuscomunidade. Uma das plataformas, conforme será explicitado adiante é o CultMóvel, um veículo
adaptado que carregará consigo uma estrutura mínima para projeções, apresentações musicais,
oficinas e palestras; será o modo de fazer as atividades de extensão chegarem a locais outros que
não o próprio campus universitário.
Para além da dimensão móvel, há outra, também advinda da noção de fluxo, que é a da
virtualidade. Para que se possa melhor compreender essa plataforma integradora, passamos a nos
perguntar agora sobre o conceito mesmo do virtual. Sabe-se que desde os anos oitenta, temos
incorporado, ao conceito de realidade, a dimensão do virtual. Esta dimensão coloca em cena a
noção da simultaneidade, da não uniformidade da mensagem recebida, o que impacta de forma
semelhante, na oferta e consumo de bens culturais. Ou seja, a comunicação mediada por
computadores, em redes sociais e comunidades virtuais, exige a formulação de oferta de
formação e de bens culturais com características próprias. A Internet passa a ser um elemento
chave, um meio de comunicação interativo e universal e cada vez mais ao alcance de um maior
número de pessoas. A virtualidade, bem aproveitada, facilita a inclusão da diversidade social,
racial, sexual, etária e espacial uma vez que a Internet tem alto alcance e características e,
tecnologicamente, permite penetrabilidade, descentralização multifacetada e flexibilidade, pois
tem a propriedades de interatividade com a coletividade e a individualização, ao mesmo tempo.
Castells (1999) analisa o impacto que essas mudanças trazem para a cultura na
contemporaneidade. A virtualidade flexibiliza o tempo, o espaço e as interações, contribuindo
para cultura da virtualidade, à semelhança do real. Os territórios ficam despojados de seu sentido
cultural, histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais, ocasionando um espaço de
fluxos que substitui o espaço de lugares – fixos. O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as
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bases principais de uma nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de
representação historicamente transmitidos.
O que caracteriza esse novo sistema é a integração. A formação de redes, de múltiplos
modos de comunicação, amplia a capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões
culturais. Para Castells (1999), o mundo transforma-se em direção a uma tendência de
horizontalidade nas relações sociais, econômicas e culturais entre os povos. Essa nova lógica
organizacional, localizada em torno do espaço de fluxos mais diversos, apresenta-se em redes
flexíveis e liquidas ao invés de cadeias verticais duras (inflexíveis), (elos) ao invés da
concentração da informação ou do seu desenvolvimento em centros rígidos. O conceito definido
por Castells indica, nesse novo estado de coisas, princípios como “desterritorialidade”, autoridade
institucional compartilhada, assimetria reconhecida, relações internodais, descentralização
articulada de gestão ou governança compartilhada, subsidiariedade coletiva e horizontalidade das
decisões.
Tais princípios regeram de modo fulcral a elaboração do presente plano, bem como
regerão sua avaliação continuada e sua implementação. E a dimensão do virtual será a base da
Plataforma de Integração Virtual, que quer ser tanto uma ferramenta para a sistematização dos
grupos e atividades extensionistas da UFSCar quando uma porta de acesso da comunidade à
produção da universidade.
Decorre dessa concepção de rede a ideia de que é possível, em termos práticos, a
estruturação do não-estruturável, preservando a inovação e propiciando os saltos de
desenvolvimento, ainda que colocando à prova as formas de controle usuais. A redefinição da
identidade, elemento tão fundamental quanto a informação, passa a ser individualizada e coletiva
ao mesmo tempo. Esse princípio organizacional de atuação/reconhecimento social construtor de
significado se firma como uma alternativa para lidar com uma relação bipolar, oposta; associativa
e dissociativa. É uma questão central para indivíduos, corporações e coletividades entenderem
onde se situam os nós dessas redes sobrepostas, para transformar – ou melhor, inovar e
desenvolver.
A cultura apresenta-se como uma base ou conjunto de atributos cada vez mais ampla e
operacionalizada com as redes. A tecnologia, com base na concepção de Castells (1999),
apresenta, como uma aliada, as ações culturais, pois é no seio cultural e informacional das
sociedades que a tecnologia se apresenta como ferramenta para a produção, disseminação e
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apropriação de bens culturais. Os saltos de desenvolvimento tecnológicos estão diretamente
relacionados à possibilidade de uso e aplicação flexível entre os consumidores comuns e
específicos de modo que “a difusão da tecnologia amplifica o seu poder de forma infinita, à
medida que seus usuários apropriam-se dela e a redefinem” Castells (1999) Nessa perspectiva
teórica, há sete características fundamentais na organização do trabalho para que se possa cumprir
as metas e alcançar os objetivos previstos. O Plano de Cultura segue as três primeiras, as que se
referem à organização do trabalho coletivo, primordialmente a noção de gestão compartilhada e
horizontalidade hierárquica, além, da organização do trabalho por processos, e não por tarefas.
Assim, na elaboração do presente Plano de Cultura, tivemos a participação de professores,
estudantes, membros da comunidade e funcionários, todos com direito a voz e voto. Tal forma de
trabalho permitiu-nos ouvir as demandas das diferentes instâncias envolvidas no Plano e,
certamente, significou um exercício saudável para a UFSCar como um todo.
Quanto às dimensões da cultura consideradas neste documento, cabe ressaltar que ela se
alinha aos recentes avanços na área, produtos das últimas gestões, sobretudo federais, que
conseguiram pautar a cultura na agenda pública, com financiamento e estratégias específicas, tais
como, a concepção de cultura, o Plano Nacional da Cultura – PNC, o Sistema Nacional de
Informação e Indicadores Culturais (SNIIC), entre outros programas e ações específicos.
Corroboramos a importância da atuação do Estado na área da cultura por meio de políticas
públicas, em todas as esferas de governo, para que possamos de fato, democratizar o acesso, a
produção e a divulgação dos bens culturais nacionais. “O grande desafio é transformar esse
complexo de ações em políticas que possam ter alguma garantia de continuidade nas próximas
décadas” (CALABRE, 2007, p. 17).
Assim vislumbramos o papel da universidade pública em contribuir com esses novos
avanços, por isso o presente Plano se correlaciona de forma orgânica com a conceituação
ampliada de cultura, a qual se articula em três dimensões – presentes no PNC (BRASIL, 2013):
Dimensão simbólica: o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm
a capacidade de criar símbolos expressos nas mais diversas práticas culturais, relacionada às
necessidades ao bem estar da pessoa enquanto ser individual e coletivo.
Dimensão cidadã: o aspecto da cultura que a entende como um direito básico do cidadão,
garantidos com políticas que ampliem os acessos aos meios de produção, difusão, fruição dos
bens e serviços de cultura, assim como devem ser ampliados os mecanismos de participação
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social, formação, relação da cultura com a educação e promoção da livre expressão e salvaguarda
do patrimônio e da memória da cultura.
Dimensão econômica: o aspecto da cultura como valor econômico, considerando a
potência da cultura para produzir lucro, emprego e renda, assim como, para criar cadeias
produtivas que se relacionam às expressões culturais e à economia criativa.

A compreensão da democratização cultural parte necessariamente da possibilidade de
oferta de cultura. No entanto, ao se trata de ampliar a oferta de determinada cultura para todos,
mas sim de fazer com que todos os grupos possam usufruir de suas culturas, respeitando a
diversidade e pluralidade do que isso significa, contemplando as várias dimensões da vida
cultural (BOTELHO, 2001).

5

METODOLOGIA DE TRABALHO: da elaboração à implementação
Quando, com Castells (1999), afirmávamos na seção anterior que nosso trabalho se

fundamentava nos princípios da gestão compartilhada e horizontalidade hierárquica, esclareça-se
que tais princípios nos guiaram desde os primeiros passos do processo de elaboração deste Plano.
Caberá aqui um pequeno histórico: quando do lançamento do edital de outubro de 2014, a
administração superior da UFSCar entendeu que o lócus da universidade que deveria articular a
elaboração do Plano de Cultura era a Pró-reitoria de extensão, por considerar que as atividades de
cultura, nesta universidade têm se dado, majoritariamente, pela via da extensão universitária.
O processo foi então liderado pela Coordenadoria de Cultura a quem coube divulgar, para
toda a comunidade UFSCar, e especificamente para os coordenadores de atividades de extensão
de arte e cultura, um convite para duas reuniões abertas, que aconteceram em novembro de 2014.
Nestas reuniões, cujo objetivo era divulgar a proposta MinC-MEC e acolher sugestões,
estabeleceram-se alguns princípios, que desde então passaram a reger o trabalho:
Que a metodologia de trabalho de elaboração do plano seria colaborativa, não
competitiva;
Que a UFSCar não replicaria a metodologia de editais internos para a seleção de propostas
da comunidade universitária, para evitar a redundância;
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Que acolheria e discutiria as propostas surgidas, e que pelo consenso é que se alcançaria
um plano coeso, que respondesse aos anseios da universidade como um todo, e não apenas o de
setores particulares.
A partir dessas premissas, realizaram-se ainda outras 10 reuniões, com uma comissão de
cerca de 20 pessoas, na qual havia professores, alunos e funcionários dos diferentes campi da
Universidade. Porém sempre que houvesse um interessado em participar da reunião, o mesmo era
acolhido. Ademais, um grupo discutia virtualmente as propostas, o que fez com que o número de
envolvidos, virtual ou presencialmente, subisse para 40 pessoas. As reuniões eram transmitidas
por videoconferência para os demais campi e, sempre que possível, eram realizadas reuniões
presenciais com a presença de todos – houve reunião presencial em Araras, Sorocaba e São
Carlos.
É importante notar como os fluxos e a virtualidade se impuseram como realidade já nas
reuniões: os momentos de presença física de todo o grupo foram poucos, o que é próprio da
condição de universidade multicampi em nosso contexto atual. Assim, foi-se desenvolvendo a
convicção de que seria preciso considerar tais dimensões para o Plano.
Cabe ressaltar ainda que houve um reconhecimento, por parte da Universidade, de que as
doze reuniões realizadas já constituíam, elas mesmas, um grande avanço para a discussão da
cultura na UFSCar, dado que se constituiu um grupo coeso que assumiu para si uma tarefa
estratégica, porém postergada até aquele momento.
Informes frequentes no Conselho de Extensão sobre os trabalhos da Comissão de
elaboração do Plano culminaram com a aprovação, por unanimidade, do presente plano, em
reunião extraordinária em nove de fevereiro de 2015.
O resgate do processo de elaboração do presente Plano, incluindo aí as etapas e as
instâncias executivas e decisórias, tem a função de indicar princípios e metodologia que deverão
reger as ações futura. Cabe indicar:


A extensão universitária como articuladora das atividades de cultura e do diálogo
integrador;



A realização constante de fóruns de discussão para avaliar as ações do Plano e seu
andamento, seguindo a metodologia das Conferências Nacionais.
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Em nosso entender, tais procedimentos garantirão a gestão compartilhada e a
desierarquização das decisões, bem como a perenidade das ações do Plano, como se verá a seguir.

5.1 A extensão universitária como via integradora
Em consonância com os desafios atuais, a extensão universitária na UFSCar pauta-se pela
preocupação na articulação e integração entre o ensino e a pesquisa atrelados às necessidades
sociais, visando promover o exercício da democracia, da cidadania para a transformação efetiva
da sociedade. Corrobora-se com Thiollent, Araújo Filho e Soares (2000) cujas perspectivas estão
na direção da produção de conhecimento e a extensão como construção social; empregar a
metodologia participativa; ter necessariamente nas atividades previstas as dimensões crítica e
reflexiva, e ainda, ter um propósito emancipatório para a extensão universitária.
Em 2001, atualizado em 2008, foi idealizado um Perfil Profissional a ser formado na
UFSCar. Esse perfil aspira contribuir para a construção de
[...] uma sociedade em que a atuação em grupos os mais diversos é indispensável,
aprender a conviver é essencial. Esse aprendizado não se reduz ao conhecimento das
convivências, geralmente marcadas pela competição e pelos conflitos; estende-se à busca
do conhecimento das diversidades, bem como das estratégias de construção da
convivência na diferença. Aprender a reconhecer as diversidades étnicas, econômicas,
políticas, sociais, religiosas e culturais e enxergá-las como legítimas manifestações do
outro são traduções do primeiro passo para a eliminação de conflitos. Enxergar as
diversidades como uma riqueza é outro avanço significativo no aprendizado dessa
convivência na diferença. A descoberta progressiva do outro e o envolvimento em
projetos comuns certamente são fundamentais para a eliminação dos conflitos tão típicos
de nossa sociedade. A ética e a solidariedade substituem a competição e a cooperação
substitui a rivalidade. O saber conviver exige pautar-se na ética e na solidariedade
enquanto ser humano, cidadão e profissional. Para tanto, será necessário
conhecer/respeitar a si próprio e aos outros; conhecer/respeitar os direitos individuais e
coletivos; conhecer/respeitar e contribuir para a preservação da vida em suas múltiplas
manifestações; respeitar as diferenças culturais, políticas e religiosas, além de cumprir
deveres (UFSCAR, 2008).

A extensão universitária, como já indicado, foi a forma escolhida para articular as ações
da UFSCar no âmbito da Cultura; cabe destacar, neste âmbito, a interdisciplinaridade.
Os Programas de Extensão estimulam e integram professores, alunos e funcionários de
diferentes áreas de conhecimento no desenvolvimento de projetos institucionais multi, inter e
transdisciplinares, o que propicia uma relação mais orgânica com a sociedade. Especialmente nas
atividades ligadas à Cultura, é evidente o trabalho interdisciplinar e o encontro do saber
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acadêmico com a diversidade da realidade local e regional, resultando em outro saber construído
a partir da teoria e da prática.
Ademais, os projetos de extensão universitária, que fazem interface com ações da esfera
governamental, passam a exercer um papel político mais explicitado, conforme a definição do
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, em sua proposta para
a Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), o qual preconiza: “criar
condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas públicas voltadas para
a maioria da população, bem como para que ela se constitua como organismo legítimo para
acompanhar e avaliar a implantação das mesmas”.
A política de extensão adotada pela UFSCar está comprometida com o fortalecimento do
compromisso sociopolítico da Universidade. A UFSCar, em sua Portaria GR n0 664/99 Art.30,
entende por atividade de extensão universitária aquela que tem por objetivo tornar acessível à
sociedade o conhecimento de domínio da Universidade, seja por sua própria produção, seja pela
sistematização do conhecimento universal disponível. Desse modo, como explicitado no art. 4°
da referida Portaria, as atividades de extensão são consideradas como parte ou etapa de processos
de produção de conhecimento e não como algo dissociado desses processos.
A supracitada portaria estabelece ainda que as atividades de extensão universitária têm
como referência que à Universidade cabe: promover o desenvolvimento do saber, produzir,
sistematizar, criticar, proteger, integrar, divulgar e difundir o conhecimento humano. As
atividades extensionistas estão voltadas para o objetivo de tornar acessível à sociedade o
conhecimento de domínio da Universidade, o que inclui desde a caracterização das necessidades
da sociedade e a identificação de problemas relevantes para gerar a produção do conhecimento,
até a realização de processos de disseminação do conhecimento disponível.
Os tipos de atividades de extensão existentes na Universidade, capazes de cumprir esse
objetivo geral da extensão, são as mais variadas, compreendendo: publicações que visem a tornar
o conhecimento acessível à população, a cientistas, a profissionais, etc.; eventos culturais,
científicos, artísticos e outros, que tenham como finalidade criar condições para que a
comunidade tenha possibilidade de usufruir dos bens científicos, técnicos, culturais ou artísticos;
serviços, através de atendimento direto à população ou, indiretamente, através de agências;
assessorias e consultorias com o fim de auxiliar pessoas ou instituições a utilizar mais, ou melhor,
o conhecimento existente em suas atividades; cursos de atualização científica, de
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aperfeiçoamento profissional, de extensão cultural e artística, de extensão universitária, de
especialização e outros que possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento;
intercâmbios de docentes ou técnicos da universidade para auxiliar no desenvolvimento de áreas
carentes em outras instituições; estudos ou pesquisas para aumentar o conhecimento sobre os
processos de acesso ou utilização do conhecimento por parte da população em geral.
Especificamente no campo da cultura, existe já na UFSCar uma quantidade significativa
de grupos e atividades de extensão. Como exemplo, indicaremos dados referentes à série histórica
de 2006 e 2014. Esclarecemos que as atividades de extensão universitária acontecem na UFSCar
desde seus primórdios, entretanto, para o marco inicial dos dados aqui expostos considera-se a
criação do PROEXWEB – sistema informático responsável pelo armazenamento e sistematização
destes dados, disponível para consulta pública em www.proexweb.ufscar.br. Cabe esclarecer
ainda que as atividades de extensão podem ser ofertadas na Universidade por docentes ou
técnicos administrativos, e que podem contar com discentes de graduação e pós e ainda parceiros
externos em sua equipe de trabalho. Algumas atividades – aquelas contempladas nos editais
internos – podem receber bolsas e um orçamento para sua realização. Isto é, trata-se de atividades
ofertadas pela própria comunidade acadêmica, apoiadas pela Pró-reitoria de extensão.
Das 7.850 atividades de extensão realizadas pela UFSCar no período indicado, 1.700
(21,66%) têm a Cultura como área temática principal ou secundária. Quanto às áreas temáticas, é
possível perceber que a parceria entre Cultura e Educação é predominante. Ao observar as
grandes áreas – Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Engenharias, Ciências Biológicas,
Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes e Ciências Humanas –
é possível perceber que essa última é responsável por 41,36% das atividades de extensão em
cultura, perfazendo, com a área de Linguística, Letras e Artes, 75% do total. No entanto, todas as
áreas são contempladas – mesmo áreas como Engenharias e Ciências Agrárias, por exemplo,
ofereceram 43 atividades culturais. Desta forma fica demonstrado que a Cultura é área realmente
abrangente em nosso contexto, e que tem caráter interdisciplinar.
Ainda nessa perspectiva interdisciplinar, porém interna, vê-se que o Departamento de
Artes e Comunicação (DAC) é o mais atuante, responsável por 223 (13,1%) atividades de
extensão na área da Cultura, assim como o Departamento de Educação Física e Motricidade
Humana (DEFMH) ofereceu 113 (6,64%) e a Biblioteca Comunitária, 145 (8,52%). Dos seis
tipos de atividade de extensão existentes – consultoria, curso, evento, projeto, publicação e
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ACIEPE – projetos e eventos são os dois tipos mais oferecidos. Entre seminários, espetáculos,
palestras e congressos, foram realizadas mais de 350 atividades. As linhas programáticas mais
atendidas são: Cultura e Memória Social (16,69%), Educação Continuada (12,98%) Produção
Cultural e Artística nas Áreas de Fotografia, Cinema, Vídeo, Música e Dança (16,15%), Incentivo
à Leitura (8,75%), Esporte, Lazer e Saúde (4,29%), Direitos de Grupos Sociais. (4,23%).
Pode-se dizer que, sem dúvida, as atividades de extensão em cultura são, na UFSCar, um
meio para a obtenção da desejada integração. Entende-se que o presente Plano de Cultura poderá
potencializar ações já existentes, articulando-as entre si. Esse é o papel a ser desempenhado pela
Coordenadoria de Cultura, da Pró-reitoria de Extensão. Essa coordenadoria tem como dever,
além de organizar os processos de seleção e distribuição de recursos às propostas dos editais
internos da área de cultura, acolher as demandas das comunidades universitária e externa no
campo das artes e da cultura e procurar os membros extensionistas da universidade que possam
dar conta de tais demandas, articulando-as a parceiros externos.
Como ações recentes da Coordenadoria podem-se destacar: (a) o projeto Tenda Móvel –
Arte, Cultura e Cidadania, que contou com os auspícios do Banco do Brasil, e promoveu
atividades de extensão em arte e cultura em bairros periféricos de São Carlos; (b) a Rede
Universitária de Pontos de Cultura MinC-UFSCar, que deverá promover a seleção, via edital, de
seis pontos de Cultura na cidade de São Carlos no ano de 2015, entre outros, gerando diálogo
entre cidade e universidade, com intercâmbio de saberes.
Assim, o presente Plano de Cultura deve ser situado no âmbito da extensão universitária
no campo da arte e da cultura na UFSCar, considerando suas particularidades e o papel
aglutinador da Coordenadoria de Cultura que vem, desde o lançamento do edital, em outubro de
2014, realizando reuniões sistemáticas com a comunidade acadêmica para a elaboração deste
plano.

5.2 A dinâmica das atividades de extensão na UFSCar
Pareceu-nos importante expor acima a vocação extensionista da UFSCar, e deixar clara a
existência de editais internos de seleção e remuneração de propostas, pois são estas atividades
que alimentarão, por assim dizer, o Plano de Cultura. Como poderá ser visto adiante, o presente
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plano terá o papel de criar plataformas de integração cultural que permitam sistematizar, fomentar
e potencializar a circulação das atividades, aumentando com isso seu alcance.
As atividades, no entanto, já existem, através de grupos extensionistas organizados,
atuantes, e com uma sistemática de elaboração de relatórios anuais de avaliação. Isso ordena a
consulta e o mapeamento do que é oferecido na universidade e o que será fomentado. A
ferramenta que ordena estas rotinas é o já citado PROEXWEB; as atividades de extensão, por sua
vez, regem-se, como também já foi dito, pela Portaria 664/1999 da UFSCar.
Coube à Comissão de Elaboração do Plano de Cultura, até o momento, levantar atividades
de extensão consideradas estratégicas para esta ação. Trata-se, em todos os casos, de atividades
consolidadas ou em fase de consolidação, que receberão apoio financeiro e logístico.
O que o Plano prevê como novo é a construção de Plataformas de Integração, como se
verá adiante.

5.3 As Conferências de Cultura como instrumentos de avaliação e retroalimentação do
Plano
A metodologia de acompanhamento do Plano de Cultura da UFSCar, a cargo do Comitê
Gestor (cf. Ato de nomeação anexo) é a de fórum permanente de consulta, debate e autocrítica,
realizado em conjunto com a comunidade, nos quatro campi, em torno das questões culturais.
Para tanto, nos valeremos da metodologia de Conferência:
As conferências nacionais consistem em instâncias de deliberação e participação
destinadas a prover diretrizes para a formulação de políticas públicas em âmbito federal.
São convocadas pelo Poder Executivo através de seus ministérios e secretarias,
organizadas tematicamente, e contam, em regra, com a participação paritária de
representantes do governo e da sociedade civil.

Entendemos que as conferências são uma forma de avaliar e retroalimentar o Plano de
Cultura. Pogrebinschi e Santos (2011) entendem que, embora a experiência de conferências date
de 1941, é a partir da Constituição de 1988 e, notadamente, a partir de 2003, com o governo Lula,
que elas se tornam “mais amplas, abrangentes, inclusivas e frequentes”:
Tornam-se mais amplas as conferências nacionais por envolverem número cada vez
maior de pessoas, seja participando diretamente como delegados na etapa nacional, seja
indiretamente nas etapas estaduais, municipais ou regionais que a precedem, seja
paralelamente nas chamadas conferências livres, seja virtualmente nas chamadas
conferências virtuais. Tornam-se mais abrangentes por englobarem um número cada vez
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maior de temas, deixando de ser prática restrita à área da saúde, de onde se originou o
processo conferencial ainda na década de 1940, e às áreas de direitos humanos e
assistência social, que vêm se institucionalizando progressivamente a partir da metade da
década de 1990, para cobrir vasta pluralidade de novas áreas de políticas públicas.
Passam estas a ser deliberadas por meio demais de trinta áreas, separadas pelas
peculiaridades de todos e unidas pela transversalidade de alguns. Tornam-se mais
inclusivas, como consequência do aumento de sua amplitude e abrangência, por
reunirem um conjunto cada vez mais diverso e heterogêneo de grupos sociais, sobretudo
aqueles representativos da sociedade civil, distribuídos entre ONGs, movimentos sociais,
sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais e outras entidades, profissionais ou
não. Tornam-se, por fim, mais frequentes as conferências nacionais por trazerem muitas
vezes entre as suas diretrizes a demanda pela sua reprodução periódica, a qual encontra
respaldo em políticas dos ministérios, secretarias, conselhos nacionais ou grupos de
trabalho envolvidos na sua convocação e organização e, em alguns casos, na própria
legislação, que assegura a periodicidade de algumas delas. (POGREBINSCHI;
SANTOS, 2011, p. 262).

A possibilidade de replicar o rico processo de elaboração desta proposta de maneira
ampla, abrangente e inclusiva – e a indicação de um plano de frequência de realização em
formato de Conferência – vem ao encontro da tradição democrática da UFSCar e ao que
preconiza o Ministério da Cultura brasileiro no documento Como fazer um plano de cultura
quanto aos objetivos de um plano:
[...] estimular um debate entre os participantes da diversidade cultural brasileira:
cidadãos, artistas, representantes de culturas tradicionais e populares, produtores,
gestores culturais e consumidores de cultura. Um debate sobre instrumentos de
planejamento que permitam ampla participação social na elaboração e na execução de
políticas públicas. (BRASIL, 2013, p. 8).

Nessa mesma publicação, o MinC afirma que “ainda que seguindo a mesma metodologia
participativa para a elaboração dos planos de cultura, no caso dos municípios há um diferencial:
pensar a política cultural em torno de seu território e de suas relações com as manifestações e
produções culturais”. Entendemos que, da mesma maneira, uma Conferência Universitária de
Cultura terá diferenciais e especificidades que serão matéria-prima para a experimentação,
especialmente em uma realidade multicampi, como é o caso da UFSCar.
Assim, o Plano mescla características territoriais e setoriais, se considerarmos a
universidade como um setor fomentador de cultura e, ao mesmo tempo, um setor a ser atendido
pelas políticas de cultura. A proposta, portanto, reveste-se ainda de um caráter de criação do
novo, uma vez que não temos noticia de realização de conferência de cultura em universidades
federais. A interação possível em um processo de Conferência e a elaboração de um Plano
UFSCar de Cultura gerarão também indicadores e orientadores das ações em ensino, pesquisa e
extensão da Universidade.
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A Conferência Universitária de Cultura da UFSCar deverá abranger três momentos
imprescindíveis: planejamento, realização e avaliação, ainda que sem sequencialidade e
linearidade absoluta entre estes momentos. Explicitaremos, a seguir, as principais ações relativas
a cada uma das seguintes etapas:
Etapa I – Design. Composição, a partir do Comitê de Gestão do Plano de Cultura
(conforme documento anexo) das comissões de cada campus. Estudo e relacionamento de
documentos e textos sobre metodologias participativas, metas do Plano Nacional de Cultura,
Eixos do presente Edital, PDI da UFSCar. Produção de texto-base da Conferência a partir dessas
leituras e relações.
Estabelecimento de cronograma para três Conferências: 1. São Carlos e Araras, a ocorrer
no mês 3; 2. Sorocaba e Lagoa do Sino, a ocorrer no mês 8; São Carlos, a ocorrer no mês 14.
Planejamento das Conferências: espaços, convidados, metodologias, grupos mediadores, registros
e sínteses, atividades culturais, logística de acesso, alimentação etc.. Análise e produção de
espaços virtuais – site, redes sociais, espaço para consulta pública. Produção de material de
divulgação e alimentação de canais virtuais. Produção de regulamento e demais documentos:
cartilhas, ferramentas de avaliação etc.
Etapa II – Realização. Consulta e debate nas instâncias-base deliberativas da UFSCar:
cursos de graduação, programas de pós-graduação e departamentos. Consulta e debate em órgãos
representativos de técnicos administrativos e discentes. Realização das conferências preparatórias
– São Carlos e Araras (mês 3), Sorocaba e Lagoa do Sino (mês 8). Realização da Conferência
intercampi (mês 14). Organização do registro de propostas, sistematização e elaboração do
documento Contribuições para o Plano de Cultura da UFSCar (2017-2019). Consulta pública
sobre a minuta do documento. Sistematização do resultado da consulta pública. Redação final.
Etapa III – Ações de avaliação / replanejamento. Sistematização e divulgação das
ferramentas de avaliação. Redação do Plano de Cultura da UFSCar (2017-2019).
divulgação do Plano.

Ampla

Envolvimento de docentes, discentes e técnicos nos quatro campi para

apoio e divulgação do Plano e suas decorrências. Alimentação de canal virtual.
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6

JUSTIFICATIVA
Considerando que as ações do Plano se sustentarão no campo da extensão universitária, e

que nosso contexto apresenta tanto um grande desafio – a realidade multicampi – quanto um
grande potencial – as políticas de equidade adotadas pela Universidade – acreditamos ter exposto
o lócus a partir do qual serão desenvolvidas as ações. Cabe apresentar ainda os documentos
norteadores do presente Plano.

6.1 Marco documental interno
As atividades de extensão em arte e cultura deste Plano regem-se pela Portaria Interna da
UFSCar 664/1999, que regulamenta a atividade de extensão universitária.
Orientam-nos ainda, como já citado na seção 1, a Proposta da Administração Superior
para atualização do Plano de Prevenção e Proteção de Pessoas e do Patrimônio Público, fruto
dos debates sobre segurança no campus São Carlos da UFSCar e que deverá passar por votação
no Conselho Universitário nos próximos meses. E, finalmente, o Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFSCar, de 2004, atualizado em 2013. Nesse documento, há algumas diretrizes
importantes no âmbito da cultura. Há claramente no PDI princípios pelos quais nos pautamos e
que regeram a redação deste Plano de Cultura. Citaremos apenas três deles:
Quanto às políticas de equidade:
2.4 Promover condições para equidade em todos os âmbitos de ação na e da Instituição,
bem como o respeito, a compreensão e o diálogo na diversidade e o pluralismo social,
étnico-racial e cultural, valorizando a diversidade em todas as suas dimensões;
estimulando e apoiando ações que contribuam para afirmar a identidade pautada na
diversidade da UFSCar; e ampliando a oferta de oportunidades de convivência com a
diversidade aos membros das comunidades interna e externa. (UFSCAR, 2013).

Quanto à promoção de cultura pela via da extensão universitária:
3.6.50 Valorizar e fortalecer as atividades de extensão voltadas às manifestações
artístico-culturais, fomentando a participação de membros da comunidade externa à
Universidade por meio da manutenção de procedimentos e instâncias que facilitem a
identificação e acolhimento de suas demandas. (UFSCAR, 2013).

Quanto às Conferências de Cultura e a perenização das ações do Plano de Cultura:
3.6.53 Definir, nas instâncias institucionais competentes, mecanismos e critérios para a
criação e continuidade de projetos culturais em todos os campi da UFSCar, bem como de
apoio diferenciado a projetos considerados estratégicos de acordo com tais critérios.
(UFSCAR, 2013).
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6.2 Marco documental externo
As propostas explicitadas pelo presente Plano de Cultura corroboram, de forma , a
implementação de dezoito metas do Plano Nacional de Cultura (BRASIL, 2013) e, de forma
indireta, onze metas, atendendo, portanto, a 55% do total das metas. São elas:
Quadro 1. Metas diretas e indiretas
Colaboração Direta

Colaboração Indireta

Meta 1: Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e
implementado, com 100% das Unidades da Federação (UF)
e 60% dos municípios com sistemas de cultura
institucionalizados e implementados.

Meta 2: 100% das Unidades da Federação (UF) e 60%
dos municípios atualizando o Sistema Nacional de
Informações e Indicadores Culturais (SNIIC).

Meta 9: 300 projetos de apoio à sustentabilidade econômica
da produção de cultural local.

Meta 3: Cartografia da diversidade das expressões
culturais em todo o território brasileiro realizada.

Meta 11: Aumento em 95% no emprego formal do setor
cultural.

Meta 4: Política nacional de proteção e valorização
dos conhecimentos e expressões das culturas
populares e tradicionais implantada.

Meta 13: 20 mil professores de Arte de escolas públicas
com formação continuada.

Meta 5: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural
implantado, com 100% das Unidades da Federação
(UF) e 60% dos municípios com legislação e política
de patrimônio aprovadas.

Meta 14: 100 mil escolas públicas de Educação Básica
desenvolvendo permanentemente atividades de Arte e
Cultura.

Meta 7: 100% dos segmentos culturais com cadeias
produtivas da economia criativa mapeadas.

Meta 16: Aumento em 200% de vagas de graduação e pósgraduação nas áreas do conhecimento relacionadas às
linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da
cultura, com aumento proporcional do número de bolsas.

Meta 15: Aumento em 150% de cursos técnicos,
habilitados pelo Ministério da Educação (MEC), no
campo da Arte e Cultura com proporcional aumento
de vagas.

Meta 17: 20 mil trabalhadores da cultura com saberes
reconhecidos e certificados pelo Ministério da Educação
(MEC).

Meta 22: Aumento em 30% no número de municípios
brasileiros com grupos em atividade nas áreas de
teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e
artesanato.

Meta 18: Aumento em 100% no total de pessoas
qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns e
seminários com conteúdo de gestão cultural, linguagens
artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura.

Meta 23: 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento,
compartilhados entre o governo federal, as Unidades
da Federação (UF) e os municípios integrantes do
Sistema Nacional de Cultura (SNC).
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Colaboração Direta

Colaboração Indireta

Meta 19: Aumento em 100% no total de pessoas
beneficiadas anualmente por ações de fomento à pesquisa,
formação, produção e difusão do conhecimento.

Meta 42: Política para acesso a equipamentos
tecnológicos sem similares nacionais formulada.

Meta 24: 60% dos municípios de cada macrorregião do país
com produção e circulação de espetáculos e atividades
artísticas e culturais fomentados com recursos públicos
federais.

Meta 46: 100% dos setores representados no Conselho
Nacional de Política Cultural (CNPC) com colegiados
instalados e planos setoriais elaborados e
implementados.

Meta 25: Aumento em 70% nas atividades de difusão
cultural em intercâmbio nacional e internacional.

Meta 47: 100% dos planos setoriais com representação
no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC)
com diretrizes, ações e metas voltadas para infância e
juventude.

Meta 28: Aumento em 60% no número de pessoas que
frequentam museu, centro cultural, cinema, espetáculos de
teatro, circo, dança e música.
Meta 31: Municípios brasileiros com algum tipo de
instituição ou equipamento cultural, entre museu, teatro ou
sala de espetáculo, arquivo público ou centro de
documentação, cinema e centro cultural.
Meta 33: 1.000 espaços culturais integrados a esporte e
lazer em funcionamento.
Meta 34: 50% de bibliotecas públicas e museus
modernizados.
Meta 35: Gestores capacitados em 100% das instituições e
equipamentos culturais apoiados pelo Ministério da
Cultura.
Meta 40: Disponibilização na internet de conteúdos, que
estejam em domínio público ou licenciados.
Meta 43: 100% das Unidades da Federação (UF) com um
núcleo de produção digital audiovisual e um núcleo de arte
tecnológica e inovação.

7

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS
Os objetivos principais do Plano são:
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 Promover a integração entre os quatro campi da UFSCar em torno da arte, da cultura e do
resgate da memória da instituição;
 Promover a integração da UFSCar com seu entorno, em seus quatro campi, por meio de
atividades de extensão universitária em arte e cultura, através de 3 plataformas de
integração cultural e das parcerias com as prefeituras (cf. cartas anexas);
 Promover conferências de cultura que possam, ao final de 24 meses, oferecer como
produto um novo Plano de Cultura (2017-2019);
 Promover a ocupação cultural dos campi universitário da UFSCar pela comunidade do
entorno, aumentando a sinergia entre comunidade e universidade;
 Acolher as populações em situação de vulnerabilidade, dentro e fora da universidade,
através de atividade de extensão (oficinas temáticas, incubação, territórios culturais);
 Oferecer condições para que pessoas e grupos mapeados pelo Plano de Cultura possam
mudar de: alunos de oficinas para oficineiros, grupos de cultura mapeados para grupos
incubados, de grupos incubados para produtores de cultura etc., criando assim círculos
virtuosos.

8

EIXOS TEMÁTICOS QUE CONTEMPLAM OS OBJETIVOS
Dada a multiplicidade de atividades de extensão em arte e cultura promovidas pela

UFSCar e fomentadas pelo Plano de Cultura da UFSCar, este trabalhará com os oito eixos
definidos pelo edital. É a forma de garantir que o conjunto das atividades em arte e cultura possa
ser contemplado. Assim, os eixos são: Eixo 1 – Educação Básica; Eixo 2 – Arte, Comunicação,
Cultura das Mídias e Audiovisual; Eixo 3 – Arte e Cultura Digitais; Eixo 4 – Diversidade
Artística-Cultural; Eixo 5 – Produção e Difusão das Artes e Linguagens; Eixo 6 – Economia
Criativa, Empreendedorismo Artísticos e Inovação Cultural; Eixo 7 – Arte e Cultura: Formação,
Pesquisa, Extensão e Inovação; Eixo 8 – Memória, Museus e Patrimônio Artístico-Cultural.
Na seção seguinte, com a definição das ações, ficará evidente quais ações contemplam
cada um dos eixos temáticos selecionados.
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9

DEFINIÇÃO DAS AÇÕES: plataformas integradoras e linhas de ação
As ações do Plano foram concebidas de forma tal que pudessem contemplar sua meta

central – a integração – para tanto, pautam-se na diversidade e na pluralidade cultural associada
às metas inclusivas e integradoras, seja do ponto de vista das realidades de cada campus, seja das
expressões artísticas e de cultura dos indivíduos, grupos e coletivos alvos das ações, das
multiplicidades de áreas de campos de saberes envolvidos, suas proposições metodológicas, ou
ainda, da concepção ampliada que fundamenta este plano.
Para circunscrever a intersecção entre os distintos formatos, tipologias e estratégias e para
a composição das proposições de ações, foram concebidas as Plataformas Integradoras Arte de
Cultura e as Linhas de Ação. Tais plataformas originam-se nas noções de fluxo, fixo e virtual, tal
como discutidas na seção 2, a partir de Milton Santos (2006) e Manuel Castells (1999). Passamos
agora a explicitar o funcionamento das Plataformas (cerne do Plano) e em seguida, das linhas de
ação que, através da intersecção, resultarão nas ações do plano (cf. Quadro 3).

9.1 Plataformas Integradoras de Arte e Cultura
A principal ação do plano é desenvolver três Plataformas integradoras na Universidade.
Elas são de três naturezas distintas: física, virtual e móvel. Sua função é potencializar o alcance
das atividades de extensão em arte e cultura que já são ofertadas na universidade, por grupos de
docentes, discentes e técnicos, e também dar condições para o efetivo intercâmbio entre as ações
de arte (institucionalizadas ou não) existentes nos municípios parceiros e a universidade. Assim,
ao criar ou adequar tais plataformas, o alcance das atividades será sensivelmente ampliado.

9.1.1 Plataformas físicas
São os equipamentos culturais da universidade em que já acontecem as atividades
artístico-culturais, assim como a ampliação deles, seja por meio de criações, novas adequações de
espaços ou parcerias com equipamentos externos aos campi. Em específico:
Tenda Cultural em Sorocaba: trata-se da criação de um espaço de cultura que é inexistente
neste campus para a oferta ampliada de atividades e atrações artísticas e culturais, visando sua
integração. Futuramente, a Tenda Cultural será integrada ao Projeto Pégasus, coordenado pelo
Prof. André Felix, que consta da adaptação de 10 contêineres marítimos, com a finalidade de
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compor um Habitat de Inovações Culturais para promoção de economia criativa. Com a
instalação da tenda, visa-se à ampliação das possibilidades do local, criando-se assim um
equipamento não convencional de arte e cultura naquele campus (eixos 1 a 7);
Readequação do Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura da UFSCar: trata-se da
aquisição de mobiliário – sobretudo cadeiras – para um auditório do Núcleo, localizado no centro
de Sorocaba. Esta requalificação do espaço é fundamental para a dinamização de um espaço
potencialmente frequentável pela comunidade da universidade e de Sorocaba.
Além disso, ressaltamos que as parcerias firmadas com as Prefeituras Municipais de cada
cidade dos diferentes campi (cf. as cinco cartas das coordenadorias ou secretarias de cultura
anexas) ampliam as possibilidades de uso e oferta de ações em equipamentos públicos de cultura
já existentes e consolidados, considerados pertinentes às plataformas fixas.

9.1.2 Plataforma virtual
O Portal Cultural da UFSCar será desenvolvido em plataforma livre, colaborativa e de
acesso aberto. O objetivo deste Portal é o de integrar e promover o acesso virtual aos bens
culturais (materiais e imateriais) da Universidade, produzidos em grande medida pelos projetos
de extensão desenvolvidos e articulados no contexto do Plano de Cultura da Universidade em
todos os seus campi. Assim reunirá informações sobre todas as atividades artísticas e culturais
desenvolvidas na Instituição, mapeando grupos, projetos e interlocutores deste circuito. Por conta
disso terá como grande propósito servir como veículo de agenciamento, ficando configurado
como o articulador dos corredores culturais que poderão ser estabelecidos ao longo do processo.
Além dos aspectos organizacionais e de disseminação cultural, o portal reunirá e contextualizará
diferentes bens patrimoniais da Universidade que se caracterizam como coleções especiais. Nesse
sentido, irá reunir informações sobre o patrimônio arquitetônico, paisagístico, móvel e integrado,
e também imaterial (histórias de vida, depoimentos, entrevistas, dentre outros) oriundos da
comunidade acadêmica. Para atender a esses eixos, o portal irá prever uma interoperabilidade que
permitirá agregar coleções já existentes na Universidade, disponibilizadas pela Coordenadoria de
Comunicação Social, pela Biblioteca Comunitária, pela Unidade Especial de Memória (UEIM),
dentre outros espaços que serão mapeados para este fim.
Uma característica relevante deste portal é a de que ele servirá como ambiente de
educação, formação, capacitação e treinamento da comunidade em geral, na medida em que
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disponibilizará interface com ambiente que atenda aos requisitos de educação à distância,
amplamente desenvolvidos e utilizados na UFSCar. As capacitações oferecidas por intermédio
deste ambiente versarão sobre economia criativa, gestão de bens culturais, metodologias de
preservação de coleções artísticas, culturais, arquivísticas e museológicas. Estruturar-se-á
também como ambiente para a incubadora virtual de projetos e inovação. Comportará
configuração que prevê a oferta de uma programação virtual com apresentação de vídeo- aulas
gravadas e disponibilização de materiais oriundos de eventos científicos promovidos pela
Universidade. Este ambiente terá como missão, ainda, dar visibilidade e promover o
reconhecimento e o fortalecimento das diferentes frentes de integração promovidas pelo
programa de Ações afirmativas da Instituição.
Um aspecto salutar desta proposta é a parceria que será estabelecida com o projeto em
desenvolvimento na Instituição, o Visitando a Ciência em Casa – Transformação dos campi da
Universidade Federal de São Carlos em Museus a Céu Aberto, contemplado pela chamada de
projetos para apoio à criação e ao desenvolvimento de Centros e Museus de Ciência e Tecnologia
do CNPq, que pretende mapear e sinalizar os Campi da UFSCar em relação a pontos de interesse
para a divulgação científica. Neste cenário, o plano de cultura produziria conteúdo para a
construção da cartografia sobre a produção artística e cultural da Universidade. Também temos
como objetivo comum ao projeto de que seremos parceiros a meta de produzir materiais de
divulgação da arte e da cultura desenvolvidos na Universidade, vinculados aos locais mapeados.
Assim, este portal irá contemplar tanto as ações de sistematização e visibilidade da produção
científica da Universidade como as ações de produção artística, cultural e de memória de todos os
seus campi.
A proposta Museus a céu aberto, já em andamento, pela perspectiva científica, é a de que
o visitante do Portal possa transitar virtualmente, em mapa 3D, pelos espaços e acervos da
UFSCar, sendo que esses mapas também estarão disponíveis nos dispositivos eletrônicos dos
visitantes presenciais, por meio de aplicativo onde será possível visualizar todos os pontos
sinalizados e os conteúdos interativos a eles vinculados. No futuro, outras aplicações poderão ser
incorporadas à plataforma. Uma característica inovadora desta proposta é a disponibilização de
totens em diferentes pontos da Universidade, contendo interface que ofereça dados textuais,
imagéticos, sonoros, sobre a produção científica, artística, cultural e de memória daquele local.
Assim, por exemplo, os totens colocados nas proximidades dos Departamentos do Centro de
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Educação e Ciências Humanas da UFSCar, terão conteúdos referentes às pesquisas e à extensão
produzidas por estes grupos. As políticas sobre a geração de conteúdos que retroalimentarão estes
totens serão definidas posteriormente.
Em síntese, este Portal permitirá o desenvolvimento de atividades de Formação, na
medida em que se configurará como plataforma de educação à distância mediando a oferta de
cursos voltados a formação de agentes culturais e de memória que estarão direcionados, em um
primeiro momento, à comunidade externa à Universidade, que concentrem características de
vulnerabilidade social. Será também um espaço virtual aglutinador de produções feitas sobre a
própria Universidade, na medida em que conteúdos inéditos serão produzidos para alimentar o
portal e sua interface que será oferecida nos totens e em dispositivos móveis. No entanto a
principal potencialidade desta ferramenta está relacionada à sua capacidade de promover a
fruição, divulgação e disseminação da ciência, da arte, da cultura e da memória de forma irrestrita
e dinâmica.

9.1.3 Plataforma móvel
Implementação de uma Plataforma de Cultura Móvel, apelidada de CultMóvel UFSCar.
O CultMóvel consistirá em uma Van adaptada que funcionará como um espaço multidisciplinar
e multifinalitário que atenderá crianças, jovens e adultos das comunidades. Tal utilitário, em
processo de doação à universidade2, será adaptado para proporcionar o transporte de materiais
específicos para as atividades bem como do pessoal que irá atuar junto à atividade. A proposta de
uma unidade de cultura itinerante tem como objetivo geral criar uma base móvel para produção,
circulação e difusão de atividades culturais. Trata-se de uma forma de potencializar as atividades
de extensão que já acontecem na Universidade, tais como o Cine UFSCar, contação de histórias,
oficinas de arte e cultura, apresentações musicais, além de atividades de orientação quanto ao
manuseio e cuidados com documentos pessoais e livros em geral.
O CultMóvel funcionará de forma itinerante, podendo atender diferentes bairros na
mesma cidade. O equipamento promoverá ações de formação, na medida em que mediará a oferta

2

Trata-se de uma van Master Renault, ano 2007, obtida pela comissão que elaborou este plano, em março de 2015, a
partir de tratativas com a Delegacia da Receita Federal de Araraquara, que gentilmente cedeu o veículo, em bom
estado à UFSCar.
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de cursos e capacitações para a comunidade em geral, sobre assuntos relacionados à arte, à
cultura, à mídia e à memória. Ao mesmo tempo se configurará como um equipamento
significativo para a divulgação e compartilhamento das atividades promovidas pela Universidade
para a Comunidade e das atividades promovidas pela comunidade para a própria comunidade e
para a universidade.
Toda a metodologia do CultMóvel deve-se à atividade de extensão Tenda Móvel de Arte e
Cultura, coordenada pela Prof.ª Carla Regina Silva, no ano de 2014, visitando diferentes bairros
da cidade de São Carlos.
Notamos a aderência a esta plataforma de projetos específicos como o Cine UFSCar, que
já conta com uma trajetória de mais de 10 anos na universidade, com projeções de cinema
seguida de debate com realizadores, e que poderá, a partir do CultMóvel, fazer exposições ao ar
livre. O veículo deverá ser o mais flexível possível para atender as mais variadas demandas. No
entanto há a necessidade de um profissional articulador, gestor de seu uso. No caso, um produtor
cultural que fique responsável por gerenciar a agenda referente ao uso do veículo, que acompanhe
as atividades desenvolvidas, que organize e agencie contatos com órgão necessários para
providenciar o uso de espaços públicos para visita do veículo e sua equipe.
Assim, a implementação das plataformas é a primeira de três etapas do Plano de Cultura:


Etapa I: implementação das Plataformas fixa, móvel e virtual;



Etapa II: implementação das ações extensionsitas em arte e cultura;



Etapa III: difusão das ações do Plano de Cultura em fóruns de discussão diversos.

Para melhor visualização das etapas, há um quadro sinóptico para cada uma delas. Os
quadros serão exibidos na medida em que avancemos na exposição de cada etapa. Cada ação
descrita equivale a uma das plataformas, e são descritos seus objetivos, metas e os indicadores
utilizados na avaliação. Ressaltamos que, dado o espaço exíguo de 50 páginas deste plano, que só
descreveremos de modo mais detalhado, fora deste quadro, as ações mais complexas (como a
implementação das plataformas), limitando as mais simples ao próprio quadro.
Quadro 2. Etapa I: Implementação das Plataformas
Plataforma

Ação

Objetivos

Metas

Fixa

Implementação

- Mobiliar espaço em

- Mobiliar o Núcleo

Indicadores de
avaliação
- Quantidade de locais
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Plataforma

Móvel

Virtual

Ação

Objetivos

Metas

das Plataformas
Fixas

Sorocaba;
- Implementar
equipamento não
convencional no campus
de Sorocaba: Tenda
Cultural.
- Requalificação de uso de
uma van Renault 2007
para a implementação de
uma base móvel para
produção, circulação e
difusão de atividades
culturais.
- Criar de um Portal para
integrar e promover o
acesso virtual aos bens
culturais da UFSCar;
- Promover a capacitação
de pessoas através de
cursos à distância;
- Contribuir para o Sistema
de Informação e
Indicadores da Cultura;
- Oferecer um portal com
parte de seu conteúdo
acessível para portadores
de necessidades especiais.

ETC);
- Implantação de 1
equipamento cultural não
convencional em
Sorocaba: Tenda
Cultural.

Implementação
da
Plataforma
móvel

Implementação
da plataforma
virtual – Portal
de Arte, Cultura
e Memória da
UFSCar

- Requalificar o veículo
para o uso no campo da
arte, cultura e memória.

- implementar o Portal e
alimentá-lo com as
ações, informações e
produtos do Plano;
- Criar interface com
outros projetos da
universidade (Museu a
céu aberto, edital interno
de memória, etc).

Indicadores de
avaliação
reformados;
- Quantidade de locais
implantados.

- Quantidade de ações
implementadas a partir
do uso da van (Cf.
Quadro 3).

- Quantidade de ações
implementadas por esta
plataforma (Cf. Quadro
3).

9.2 As linhas de ação
A fim de sustentar a integração das ações também do ponto de vista metodológico, foram
criadas as linhas de ação que representam etapas dos processos de cultura do ponto de vista de
sua produção e promoção, alimentando ciclos complexos alinhados ao Plano Nacional de
Cultura. São elas: 1) formação e gestão; 2) criação e produção e 3) fruição, divulgação e
circulação (BRASIL, 2013).

9.2.1 Formação e gestão
O setor da cultura tem sido convocado pelo reconhecimento de sua potência na relação
com a economia da cultura, economia criativa e desenvolvimento social. Contudo, um entrave
importante neste campo se relaciona com a necessidade do aumento de profissionais no setor,
pois o ensino, a formação e a qualificação profissional ainda são restritos no país. A depender do
conhecimento técnico específico, temos oportunidades de formação apenas no setor privado, o
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que dificulta e restringe bastante a formação de trabalhadores no campo. Assim esta Linha de
Integração pretende ofertar ações que possam minimizar estas lacunas, estimulando a diversidade
e o protagonismo de promotores e agentes culturais, fortalecendo o diálogo entre o setor público,
privado e terceiro setor. Para tanto, são previstos:
Curso de extensão à distância Aperfeiçoamento em arte e cultura para professores da rede
pública de ensino básico. O curso será ofertado em plataforma virtual de tal forma que possam
ser acessados de forma remota, com apoio da Secretaria de Educação à Distância da UFSCar e
seus 27 polos de atuação. Sendo eles, voltados para professores do Ensino Básico de forma a
corroborar com a qualificação e ensino de uma forma integrada desde a educação básica. O curso
trabalhará com as quatro artes: música, pintura, artes visuais e dança. A carga horária será de 120
horas
Curso de Especialização presencial Gestão Cultural: ofertado em plataforma fixa, o curso
pretende qualificar gestores, formadores, produtores e agentes culturais para uma visão ampliada
de cultura e sua correlação com a política cultural. Conteúdo programático a ser oferecido:
cultura: teorias e conceitos; diversidade cultural; cultura e desenvolvimento; políticas públicas e
políticas culturais; economia da cultura e economia criativa; produção executiva; gestão
estratégica de cultura; comunicação e marketing cultural; financiamento da cultura e captação de
recurso; execução orçamentária e gestão financeira; empreendedorismo cultural; avaliação e
estratégias de projetos culturais. A carga horária será de 360 horas.
Oficinas Temáticas: ofertadas em plataforma móvel, fomentam o ensino técnico e a
experimentação de diferentes expressões artísticas, entre elas: audiovisuais, plásticas, visuais,
cênicas, artesanais e ligadas à memória, para realização com diferentes públicos alvo em parceria
com projetos e equipamentos sociais e públicos em bairros estratégicos e periféricos das cidades
onde se localizam os campi da UFSCar. Alunos das oficinas deverão, idealmente, integrar-se às
demais atividades do Plano: incubação, territórios, conferências de cultura, se possível, já na
condição de produtores culturais.
Conferências de cultura. Ofertada em plataforma fixa e divulgadas em plataforma virtual,
conforme detalhado na seção Metodologia. Ademais de ser um fórum permanente de discussão
sobre a cultura na universidade, as conferências deverão integrar-se às oficinas, incubações e
territórios, com a apresentação de artistas e grupos dos municípios, mapeados e/ou formados por
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outras ações do Plano. Assim, as Conferências serão um fórum de discussão, mas também um
espaço de experimentação e fruição artística.

9.2.2 Criação e produção
Esta linha de ação pretende impulsionar a criação e a produção de cultura, assim como,
fomentar bens e serviços criativos, tendo como base as dimensões da cultura e sua
sustentabilidade. Intenta-se impulsionar o arranjo produtivo local, a diversidade e acessibilidade
cultural, valorizando iniciativas locais e sua articulação em rede, integrando as demais linhas e
promovendo inclusive reconhecimento de patrimônio cultural material e imaterial.
Fomento às atividades de extensão com a Cultura. Pretende-se fomentar ações que se
alinhem com as diretrizes do Plano de Cultura da UFSCar, privilegiando a integração e a
itinerância das propostas. Assim as atividades deverão se integrar às Plataformas móveis, virtuais
e fixas. Trata-se tanto de atividades produzidas por grupos de extensão da UFSCar quanto
atividades de grupos dos municípios.
Oficinas Temáticas. Pretende-se que esta ação já descrita acima, também possa facilitar
processos criativos e de produção artística cultural de forma que os diferentes grupos tenham
subsídios para a o arranjo produtivo local, a diversidade e acessibilidade cultural, valorizando
iniciativas locais e sua articulação em rede.
Incubação Cultural. Objetiva-se construir espaços de acolhimento e continência para o
desenvolvimento de artistas e grupos locais visando à qualificação da profissionalização da
criatividade e a ampliação do escopo de ação da linha de ação 1.
Mapeamento da Cultura. Realizar mapeamento de artistas e grupos de artistas nas cidades
sede de cada campus, a fim de obter o perfil da produção cultural do município suas
potencialidades e demandas. Há pesquisas de mapeamento já realizadas, como “Juventude,
Trabalho e Profissionalização da Criatividade”, sob coordenação da profa. Carla Regina Silva,
que dá conta do território de São Carlos. Buscaremos ampliar esta iniciativa para os demais
municípios sob jurisdição do Plano. O mapeamento dará subsídios para outras ações, levando que
os grupos possam ser participantes ativos de: incubação, territórios, oficinas temáticas, cursos e
conferências de cultura.
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9.2.3 Fruição, divulgação e circulação
Esta Linha de ação promoverá a democratização e ampliação do acesso à cultura e
descentralização da rede de equipamentos, serviços e espaços culturais e a democratização da
comunicação e cultura digital em conformidade com as políticas culturais atuais, incluindo as
convenções e acordos internacionais, além disso, contribuirá para a expansão e a formação de
público em cultura, através das seguintes ações:
Conferências de cultura.

As conferências, como já explicitado anteriormente, terão

espaço de fruição de arte e cultura, através de atividades previamente mapeadas e de artistas
locais participantes das oficinas.
Corredor Cultural. Será realizada a produção e gestão para a realização de evento cultural
que deverá integrar atividades culturais produzidas por diferentes universidades públicas.
Territórios Culturais. Por meio das plataformas móveis, promoveremos encontros
culturais de tal forma que possamos incentivar, por meio de diferentes estratégias e integração de
propostas e ações, a divulgação e fruição de experiências estéticas e artísticas, possibilitando a
construção conjunta entre a Universidade e diferentes grupos nas cidades, integrando grupos de
extensão e projetos sociais, equipamentos sociais e públicos promovendo a diversidade. Esta
atividade promove as próprias ações destacadas pela linha de ação 2, pois tem o objetivo também
de despertar o interesse para a experimentação e criação cultural.
Do cruzamento entre as linhas de ação e plataformas integradoras, surgem as ações do
Plano de Cultura da UFSCar. Algumas já vêm sendo detalhadas; entretanto, o quadro abaixo
sistematiza as ações:
Quadro 3. Etapa II: implementação das ações extensionistas em arte e cultura
Plataforma

Fixa

Móvel

Ação

Objetivos

Conferências
de Cultura

- Avaliar as ações do plano;
- Discutir a cultura na
universidade com a
comunidade;
- Elaborar o próximo Plano
de Cultura (2017-2019).

Oficinas
Temáticas

- Realizar oficinas de leitura
e contação de conservação,
história e patrimônio,
cineclubismo, fotografia,
economia criativa e
solidária, rádio, etc.

Metas
- Realizar três
conferências de
Cultura;
- Envolver um
público de 100
participantes nos 4
campi da UFSCar.
- realizar 16
oficinas temáticas,
que poderão ser
ofertadas mais de
uma vez.

Indicadores de avaliação
- Quantidade de conferências;
- Quantidade de participantes;
- Concretização do Plano de
Cultura (2017-2019).

- Quantidade de oficinas
ofertadas;
- Quantidade de participantes.
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Plataforma

Ação

Virtual

Curso a
distância

Fixa

Curso
presencial

- Realizar curso de
especialização em gestão
cultural.

Fixa, móvel
e virtual

Fomento às
atividades de
extensão
artísticoculturais

- Fomentar atividades de
extensão em arte e cultura já
oferecidas na UFSCar.

Virtual,
Móvel

Mapeamento
dos grupos de
cultura

Virtual,
Móvel

Mapeamento,
digitalização,
sistematização
e divulgação
dos acervos
invisíveis da
UFSCar

Virtual,
móvel

Móvel

Boletim da
Cultura

Corredor
cultural

Fixo

Incubação
cultural

Móveis

Territórios

Objetivos
- Realizar curso de extensão
“Aperfeiçoamento em arte e
cultura para professores da
rede pública de ensino
básico”.

- Mapear os grupos
produtores de cultura
externos à universidade;
- Contribuir para o Sistema
de Informação e Indicadores
da Cultura.
- Mapear os acervos da
universidade;
- Digitalizar os acervos
localizados;
- Disponibilizá-los no Portal
de Arte e Cultura da
UFSCar.
- Produzir boletins
periódicos, com informes
sobre o Plano de Cultura;
- Capacitar estudantes e a
comunidade para a produção
de programetes a serem
difundidos via Portal e
Rádio UFSCar.

- Integrar a UFSCar ao
projeto do Corredor
Cultural, proposto pelo
FORPROEX.

- Construir espaços de
acolhimento e continência
para o desenvolvimento de
artistas e grupos locais;
- Qualificar e promover a
profissionalização da
criatividade.
- Implementar circuito de

Metas
- realizar um curso
à distância com
carga horária de
120 horas, com
300 vagas
- Realizar um
curso de
especialização de
360 horas, para 40
vagas.

Indicadores de avaliação
- Realização do curso;
- Número de professores
alcançados.
- Realização do curso;
- Número de alunos
alcançados.

- Destinar
R$ 53.000,00 para
apoiar atividades
de extensão.

- Atendimento a 30 atividades
de extensão em arte e cultura.

- Mapear os grupos
de cultura de
Sorocaba, Buri,
Campina do Monte
Alegre e Araras.

- Mapeamento dos grupos de
arte e cultura de todas as
cidades do entorno.

- Mapear acervos
dos oito centros da
universidade.

- Número de acervos
mapeados;
- Realização de exposição
virtual permanente;
- Realização de catálogos
temáticos.

- Produzir e
veicular 80
boletins semanais
ao longo de 24
meses.

- Produção e veiculação dos
boletins.

- Colocar em
circulação 3
espetáculos
produzidos na
UFSCar pelo
Plano de Cultura
em outras
universidades e
receber 3
espetáculos.
- Incubar três
grupos, a partir dos
mapeamentos
estabelecidos;
- Integrar a
incubação à rede
Brasil Criativo.
- Realizar quatro

- Número de espetáculos
recebidos pela UFSCar;
- Número de espetáculos
ofertados pela UFSCar para
outras universidades.

- Número de grupos
incubados;
- Apresentação dos resultados
nas Conferências.
- Número de territórios
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Plataforma

Móveis,
fixas

Ação
culturais

Cine UFSCar

Objetivos
encontros culturais com
apresentações produzidas a
partir das oficinas temáticas
para divulgação e fruição
destas experiências estéticas
e artísticas.
- Oferecer, via CultMóvel e
Plataformas Fixas, sessões
de cinema nos bairros das
cidades.

Metas
territórios, um em
cada campus.

Indicadores de avaliação
realizados.

- Realizar 20
projeções.

- Número de projeções
realizadas.

9.3 A difusão das ações do Plano de Cultura
A reflexão sobre o Plano de Cultura da UFSCar deverá ser difundida e propagada para
além dos Fóruns de Cultura da universidade. Com isso, quer-se assegurar a divulgação das
atividades e das reflexões também do ponto de vista acadêmico. Para tanto, arquitetaram-se duas
principais ações: a participação em congressos de extensão universitária, que tematizem a
Cultura, com a concomitante produção de artigos e a elaboração de um livro com artigos e relatos
das experiências do Plano. No caso do livro, preconiza-se o apoio, através de coedição, com a
editora de nossa universidade, a EdUFSCar.
Trata-se de sistematizar, registrar e perenizar a sistemática de trabalho e as reflexões
oriundas de um período tão rico de trabalho conjunto.
Quadro 4. Etapa III: difusão das ações do Plano de Cultura
Plataforma

Ação

Objetivos

Metas

Indicadores de
avaliação

Outras

Discussões
públicas e
apresentação
dos
resultados do
Plano.

- Difundir, através da
produção de livro, de
participação em congressos de
extensão universitária, a
metodologia, os pressupostos
e os resultados do Plano de
Cultura 2015-1017.

- Participar de 2 congressos de
extensão, com apresentações
sobre o Plano de Cultura;
- Produzir 1 livro com o
resultado das reflexões do
Plano em parceria com a
EDUFSCar.

- Número de
participações em
congressos;
- Publicação do
livro com os
resultados.

10

DEFINIÇÃO DAS METAS

 Realizar três Conferências de Cultura: duas setoriais e uma coletiva;
 Produzir e ofertar 16 oficinas temáticas, via CultMóvel;
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 Realizar um curso de aperfeiçoamento a distância com carga horária de 120 horas, com 300
vagas, a ser oferecido a professores da rede pública de educação básica, com temática de artes
e cultura;
 Realizar um curso de especialização presencial e gratuito de 360 horas, com 40 vagas, com a
temática “Gestão Cultural”;
 Aplicar R$ 53.000,00 em grupos de extensão da UFSCar e grupos de cultura dos municípios
parceiros;
 Mapear acervos invisíveis dos quatro campi da UFSCar;
 Produzir e veicular 80 edições do Boletim Cultural no Portal e na Rádio UFSCar, contando
inclusive com a participação da comunidade;
 Oferecer e receber 3 espetáculos no âmbito da rede interuniversitária do FORPROEX
Corredor Cultural;
 Mapear os grupos artísticos dos cinco municípios parceiros (Araras, Sorocaba, Buri, Campina
do Monte Alegre e São Carlos), a partir de metodologia previamente estabelecida;
 Incubar três grupos de cultura dos municípios parceiros, a partir dos mapeamentos
estabelecidos;
 Integrar o processo de incubação à rede Brasil Criativo, do MinC;
 Realizar 4 territórios culturais, um em cada campi da UFSCar, com grupos mapeados e/ou
incubados;
 Realizar 20 projeção itinerantes do Cine UFSCar através do CultMóvel;
 Participar de 2 congressos de extensão, com apresentações sobre o Plano de Cultura;
 Produzir 1 livro com o resultado das reflexões do Plano em parceria com a EDUFSCar.
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CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Tabela 1. Planilha de custos

Item

Qtde.

1

8

2

1

3

25

4
5

2
1

Descrição

Meia bolsa de
mestrado (22 meses)
Meia bolsa de
mestrado (6 meses)
Bolsa de graduação
(22 meses)
Motorista (7 meses)
Motorista (8 meses)

Custo total
(R$)

Serviços de
terceiros Pessoa
física

Custeio
Serviços de
terceiros Pessoa
jurídica

920,25

161.964,00

161.964,00

-

-

-

-

161.964,00

920,25

5.521,50

5.521,50

-

-

-

-

5.521,50

424,80

233.640,00

233.640,00

-

-

-

-

233.640,00

954,55
954,55

13.363,70
7.636,40

13.363,70
7.636,40

-

-

-

-

13.363,70
7.636,40

Custo
unitário
(R$)

Capital
Material
de
consumo

Material
permanente
(equipamentos)

Obras

Subtotal
6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12
13
14

3
16
9

15

30

Item

Qtde.

Plataforma virtual Portal
Plataforma móvel CultMóvel
Plataforma fixa Núcleo ETC
Plataforma fixa Tenda
Curso a distância
Especialização em
Gestão da Cultura
Conferência de cultura
Oficina técnica
Sessão de cinema
Fomentar atividades
de extensão cultural
Descrição

Total
(R$)

422.125,60

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

-

-

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

82.000,00

22.240,00

-

45.760,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00

370.000,00

370.000,00

-

-

-

370.000,00

-

370.000,00
690.000,00
45.000,00

45.000,00

45.000,00

30.000,00

14.000,00

1.000,00

-

Subtotal
-

80.000,00

80.000,00

33.500,00

10.000,00

12.000,00

-

24.500,00

80.000,00

5.000,00
937,50
2.999,45

15.000,00
15.000,00
26.995,00

5.000,00
14.400,00

10.000,00
3.000,00
10.480,00

5.000,00
7.000,00
2.115,00

-

-

15.000,00
15.000,00
26.995,00

1.766,66

53.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

-

2.000,00

53.000,00

Custo

Custo total

Custeio

Capital

Total

44
unitário
(R$)

16

2

17
18
19
20

1
3
4
80

21

1

22

10

23

30

Mapeamentos
artísticos e
documentais
Corredor Cultural
Incubação cultural
"Territórios Culturais"
“Boletim da Cultura”
Produção de livro
Passagens para
participação em
evento
Diárias para
participação em
evento

(R$)

Serviços de
terceiros Pessoa
física

Serviços de
terceiros Pessoa
jurídica

Material
de
consumo

(R$)

Material
permanente
(equipamentos)

Obras

4.000,00

8.000,00

-

-

1.840,00

-

6.160,00

8.000,00

48.000,00
11.666,66
8.750,00
850,00

48.000,00
35.000,00
35.000,00
850,00

14.000,00
6.500,00
-

48.000,00
7.500,00
8.500,00
-

5.500,00
10.000,00
-

-

6.000,00

6.000,00

-

6.000,00

-

-

8.000,00
10.000,00
850,00
Subtotal
-

48.000,00
35.000,00
35.000,00
850,00
361.845,00
6.000,00

1400,00

14.000,00

-

14.000,00

-

-

-

14.000,00

200,00

6.000,00

-

6.000,00

-

-

-

6.000,00

Totais

1.499.970,60

542.525,60

386.480,00

83.695,00

370.000,00

Subtotal
117.270,00

26.000,00
1.499.970,60

Quadro 5. Cronograma físico
Ano/Mês
Atividade
Conexão do grupo de gestores
do Plano de Cultura da
UFSCar
Criação do Portal
Alimentação do Portal
Produção e veiculação do
“Boletim da Cultura”

5

Ano 1
6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ano 2
18 19

20

21

22

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

24

x

x
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Ano/Mês
Atividade
Adaptação de veículo –
CultMóvel
Uso do CultMóvel
Estruturação do Núcleo ETC
Construção da Tenda
Uso da Tenda
Planejamento e organização de
curso a distância
Realização de curso a distância
Planejamento e organização de
especialização
Realização de especialização
Planejamento e organização
das conferências de cultura
Conferências de cultura
Planejamento e organização de
oficina técnica
Oficina técnica
Sessões de cinema
Fomentar atividades de
extensão artístico-cultural
Mapeamentos artísticos e
documentais
Organização Corredor Cultural
Realização Corredor Cultural
Incubação cultural
Planejamento e organização
"Territórios Culturais"
"Territórios Culturais"
Avaliação de desempenho
Redação de relatórios
Produção de artigos
Participação em eventos
Produção de livro

3

4

5

6

Ano 1
7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ano 2
18 19

20

21

22

23

24

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1
x

2
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tabela 2. Cronograma financeiro
Ano

1

2

1

Recursos a serem
desembolsados
173.141,80

2

179.958,47

3

116.600,47

4

122.688,47

5

79.522,35

6

86.088,47

7

93.418,1

8

88.333,55

9

39.084,1

10

52.335,55

11

45.310,41

12

34.706,81

13

34.207,13

14

29.207,13

15

39.394,08

16

27.477,96

17

33.144,08

18

30.144,63

19

36.394,63

20

34.344,08

21

31.344,63

22

38.274,02

23

27.429,41

24

27.420,27

Mês

Total

12

1.499.970,60

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
OBJETIVOS E METAS
A partir do modelo de gestão compartilhada proposto, as duas principais instâncias
de avaliação serão as conferências de cultura, cuja metodologia foi descrita acima, bem
como as reuniões do Comitê Gestor. São as duas grandes instâncias deliberativas a ser
implementadas.
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Por outro lado, o que oferecerá elementos para que se possa avaliar o cumprimento
dos objetivos e metas são os indicadores estabelecidos (conforme se pode consultar nos
quadros de 2 a 4).
Cabe informar ainda sobre outros instrumentos que serão implementados, com
vistas a oferecer elementos ao Comitê Gestor:
1. Como já dito, todas as atividades de extensão da UFSCar são incluídas em um
sistema informático de acompanhamento chamado PROEXWEB. É obrigatória a
confecção de relatórios de avaliação ao final das atividades, em formulário
próprio; tais relatórios são avaliados pelos pares do proponente, bem como passam
pelo aval dos Coordenadores da Pró-Reitoria de Extensão. Assim, este será um
canal fundamental para avaliação do andamento das atividades.
2. Implementação de um canal do tipo ‘Fale Conosco’ em uma página na rede social
FACEBOOK, na qual será solicitado que os participantes das atividades oferecidas
pela UFSCar sejam avaliadas por seus participantes.
3. Questionários entregues aos participantes das atividades de arte e cultura in loco,
como forma de avaliação.
4. Inclusão, sempre que cabível, nas próprias atividades, de um momento de
avaliação, no qual os participantes sejam convidados a refletir sobre a eficácia da
atividade.
Por intermédio de todos estes canais, as atividades poderão ser avaliadas em
aspectos qualitativos e quantitativos.
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DETALHAMENTO

DA

INFRAESTRUTURA

EXISTENTE

E

DA

INFRAESTRUTURA A SER ADQUIRIDA
13.1 Infraestrutura existente
A universidade possui quatro campi: o campus-sede, em São Carlos, município localizado
a 235 km da capital do Estado, com 645 hectares de extensão, sendo 196 mil m² de área
construída; equipado com mais de 300 laboratórios, uma biblioteca, um ambulatório, dois teatros,
nove anfiteatros, 12 auditórios, um ginásio, um parque esportivo, sete quadras, duas piscinas, um
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restaurante universitário, quatro lanchonetes, 124 salas de aula e 672 vagas internas e externas de
moradia estudantil.
Distante 170 km de São Paulo está o Campus Araras, que possui 230 hectares, sendo 50
mil m² em áreas construídas. São 28 laboratórios divididos entre ensino, pesquisa e extensão, 22
salas de aulas, uma biblioteca, um ambulatório, um anfiteatro, uma quadra, um núcleo de esportes
aquáticos, um restaurante universitário, uma lanchonete e 33 vagas externas na moradia
estudantil.
O Campus Sorocaba, localizado próximo ao km 100 da rodovia João Leme dos Santos
(SP-264), tem 70 hectares de extensão e 48 mil m² de área construída. São 44 laboratórios, uma
biblioteca, um ambulatório, dois auditórios, uma quadra esportiva, um restaurante universitário,
uma lanchonete, 29 salas de aula, um campo de futebol com pista de atletismo e 80 vagas
externas de moradia estudantil.
O recém-criado Campus Lago do Sino, localizado no município de Buri, possui 647
hectares e 10 mil m² de área construída. São quatro laboratórios, uma biblioteca, um restaurante
universitário, uma lanchonete e duas salas de aula, para 50 alunos cada. É o campus mais jovem
da universidade, e sua criação se deve à doação do escritor Raduan Nassar.
Em 2009 foi instalada a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), com a missão
de executar as políticas de EaD e apoiar o desenvolvimento e a implementação das ações
necessárias ao oferecimento dos cursos a distância. A SEaD é constituída pela Coordenadoria de
Processos de Ensino-Aprendizagem (CoPEA), pela Coordenadoria de Inovações em Tecnologias
da Educação (CITE), pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional
(CoDAP), pela Coordenadoria de Relações Institucionais (CoRI) e pela Coordenadoria de
Administração e Planejamento Estratégico (CAPE). Juntas elas desenvolvem o “jeito” UFSCar
de fazer educação à distância.
A UAB-UFSCar possui 25 Polos de Apoio Presencial, com 18 Polos no Estado de São
Paulo e 6 nos seguintes estados: Bahia, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O
polo de apoio presencial é o local onde os alunos se encontram presencialmente e desenvolvem
atividades laboratoriais, consultam o acervo da biblioteca, se reúnem com os tutores presenciais,
realizam as avaliações, dentre outras atividades. Assim, o polo é elemento fundamental no
processo educativo à distância. De modo geral, os polos apresentam estrutura física composta de
sala para secretaria acadêmica; sala de coordenação de polo; sala de tutores presenciais; salas
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para as aulas presenciais; laboratório de informática, laboratório de ensino e biblioteca. A SEAD,
portanto, será uma parceira importante na execução do Plano de Cultura e potencializará o
alcance de todas suas ações, pois as mesmas, além de ocorrerem presencialmente nos territórios
próximos aos campi, poderão chegar, via tecnologias de Educação à Distância, a um público
muito maior, que também poderá envolver-se – à maneira dos demais estudantes, professores e
técnicos – não apenas com as atividades acadêmicas, mas também com as culturais.

13.2 Infraestrutura a ser adquirida
Conforme referido acima, a infraestrutura será de três ordens distintas: virtual, física e
móvel. A virtual consiste na implementação do Portal de Arte, Cultura e Memória da UFSCar. A
Plataforma Física consiste na implementação de uma Tenda Cultural no campus de Sorocaba, e
na aquisição de cadeiras e poltronas para o Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura, situado
em Sorocaba, no centro da cidade. Finalmente, a implementação da Plataforma Móvel consistirá
na readequação de uma van Master Renault 2007, obtida por meio de doação, para ser um veículo
multifinalitário no campo das artes, da cultura e da memória.
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