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 Relatório da atividade: 
 

O trabalho desenvolvido consistiu em contatar as Escolas da Cidade de Paracatu, 

primeiramente as públicas em seguidas as privadas, para apresentação do projeto de 

extensão e verificação de interesse das escolas em recebê-lo. 

 O trabalho, destarte, se iniciou com o levantamento dos endereços e telefones das 

Escolas públicas e privadas do município, para, em seguida, realizar o contato e 

agendamento, se de interesse da escola. 

 O levantamento de número de escolas foi feito mediante consulta à 

Superintendência Regional de Ensino de Paracatu, que após requerimento forneceu-nos 

os materiais constantes de endereços físicos e virtuais, bem como telefones para contato 

com as escolas de toda a circunscrição de sua competência territorial. 

Assim, contamos com a localização de todas as escolas da região noroeste das 

Minas Gerais para projetos futuros. 

Os telefones e endereços foram averiguados. 

Do levantamento inicial e obtivemos os seguintes números e dados: 

A Cidade de Paracatu conta com: 

- 5 (cinco) Escolas de Ensino Médio ofertados pelo Estado; 

- 4 (cinco) Escolas de Ensino Médio ofertados pela iniciativa Privada; 

- 1 (uma) Escola Técnica de Educação Média da União – CEFET; 

- Não há oferta do Ensino Médio pelo Município. 

 

Número de Escolas de Ensino Médio - Jurisdição SRE Paracatu 
 

Estaduais  53            Municipais  não oferece      Privadas  16 União  01 
 

Total das 04 redes de ensino: 70 escolas 
 

 

Estes dados são oficiais e seguros, podem ser utilizados para o planejamento 

estratégico do vestibular, que também é objetivo das palestras, pois a divulgação da Marca 

FINOM estará atrelada à organização e desempenho do evento desenvolvido. 

Os endereços e relatório dos contatos seguem e seguir por unidade de escola. 

Primeiramente as da rede pública, em seguida as privadas, primeiramente do município de 
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Paracatu, e, em seguida, dos demais municípios da região que foram contatados e 

visitados. 

Assim segue: 

ESCOLAS PÚBLICAS PARACATU 
 
32- EE Affonso Roquette 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EM. 
Rua Euridamas Avelino de Barros, 711, b. Lavrado.  
Fone: (38) 3671-2940 E-mail:affonsoroquette2008@hotmail.com.br 
Dir.: Ivanete Mendes Nascimento Avelar 
RELATÓRIO: 
07/08/2008 - Primeiro contato tentado em 07/08/2008; sem sucesso; diretora da escola em 
reunião. 
08/08/2008 - Segundo contato tentado em 08/08/2008, sem sucesso novamente, diretor 
não se encontrava na escola. Terceira tentativa de contato realizada às 15h e 29min. 
Diretora solicitou o envio do projeto para analisar, para saber do que se trata, solicitou 
informações sobre o conteúdo a ser ministrado na palestra e assuntos da palestra. 
E-mail: affonsoroquette2008@hotmail.com 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 14h e 42min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
Escola respondeu e-mail solicitando informações sobre público alvo. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- 02/09/208 – Diretora informou que o excesso de atividades decorrentes da semana do 
estudante, ENEM, Semana do 07 de setembro e jogos estudantis inviabilizaram a 
realização do evento. 
 
33- EE Antônio Carlos 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EM. 
Pça. Gov. Magalhães Pinto, 59, b. Centro.  
Fone: (38) 3671-6025 E-mail: antoniocarlosptu@yahoo.com.br   
Dir.: Fátima Aparecida Santos Ferreira 
RELATÓRIO: 
Primeiro contato tentado em 08/08/2008, sem sucesso, diretora em reunião sem previsão 
de término; recomendaram ligar novamente antes das 17h e 30min. Secretaria ligaria ao 
final da reunião para informar. 
 - 08/08/2008 às 17h e 40min. Diretora Fátima entrou em contato via telefone e confirmou 
interesse, repassou e-mail para envio do projeto e proposta. Na segunda-feira. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 14h e 50min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
Envio de e-mail solicitando a resposta sobre datas viáveis. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- 02/09/208 – Diretora informou que encaminhou para a vice-diretora a incumbência de 
organizar a data da atividade e está em decorrência de viagem ainda não informou, porém 
estará a encaminhar ainda na data de hoje às datas possíveis. 
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- Evento realizada com sucesso. 

 
34- EE Delano Brochado Adjuto 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª) e EM. 
Rua José Teixeira de Oliveira, 375, b. Paracatuzinho.  
Fone: (38) 3671-2570 E-mail: delanobrochado@yahoo.com.br 
Dir.: Ruth Brochado Ferreira 
Relatório de andamento e providencias: 
1 – Contato realizado dia 08/08/2008, às 14hs. 
2 – Diretora Ruth Ferreira, demonstrou interesse e aceitou a proposta com boa 
receptividade. 
3 – Palestra ficou agendada para dia 29/08/2008 às 09hs da manhã com duração de 
aproximadamente uma hora; a ser repetida na hora seguinte com a outra turma de 
estudantes da escola. 
Escola conta com 10 turmas de ensino médio e a palestra realizar-se-á no teatro da escola 
no qual há espaço de acomodação de 150 espectadores participantes sentados. 
4 – Escola possui aparelhagem de som, mas não conta com data show e laptop; 
Providências: 
Encaminhar proposta formal via e-mail para: delanobrochado@yahoo.com.br; A/C Diretora 
Ruth Brochado Ferreira, contendo ementa explicativa da palestra e atividade. 
É relatório. 
08/08/2008; 14h e 8min. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 00min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
- 15/08/2008 – envio de e-mail solicitando resposta e informação das datas disponíveis. 
- 18/08/2008 – Diretora Ruth Brochado Ferreira contatou a Faculdade Finom via 
telefone e confirmou data e horário da Palestra para dia 29/08 das 09hs às 10hs e 
segunda palestra das 10hs às 11hs. Ligou-se para a confirmação relacionada à 
aparelhagem de som, sendo novamente confirmada a desnecessidade de levar estes 
aparelhos, tendo em vista que a escola os possui, sendo que nos incube levar 
apenas o data-show e o Laptop, como informado no primeiro contato. 
- 26/08/2008 – Diretora da escola telefonou solicitando a mudança do horário adiantando 
para as 8h. da manhã. 
- 28/08/2008 – Diretora ligou pela manhã para informar que os professores estarão em 
paralisação por reivindicações salariais nos dias 28/08 e 29/08 sendo necessário o serrem 
as palestras reagendadas. 
- 02/09/2008 – Após contato, solicitaram que se retornasse a ligação no dia 03/09/2008, 
pois a diretora esta em reunião e não estaria na escola pela tarde. 
- 03/09/2008 – Contato inviável, diretora em reunião fora da escola. 
- 11/09/2008 – Contato - Não informou nova data. Evento prejudicado. 
 
35- EE Dr. Virgílio de Melo Franco 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª). 
Rua Benedito Laboissiere, 496, b. Centro.  
Fone: (38) 3671-4044 (38)3671 4024 E-mail:virgilioptu@hotmail.com 
Dir.: Andréa Álvares Campos Vilela 
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RELATÓRIO: 
Primeiro contato em 08/08/2008; sem sucesso; diretora não se encontrava. 13h e 45min. 
Segunda tentativa de contado dia 08/08/2008 às 15h e 15min.  Realizada com sucesso. 
1 – Diretora Andréa Álvares Campos Vilela demonstrou interesse e a receptividade do 
projeto foi boa. 
2 – Informou que prefere agendar a palestra para o mês de outubro tendo em vista que a 
escola se encontra em reforma e em outubro as obras estarão concluídas inclusivamente, 
o auditório da escola no qual pretende receber o projeto. 
3 – Informou que suas turmas são predominantemente de ensino médio, mas não 
quantificou as mesmas. 
4 – deixou e-mail para novos contatos e agendamento da palestra: vigilioptu@hotmail.com. 
- 08/08/2008 às 15h e 27min. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 10min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
- 15/08/2008 - Envio de e-mail solicitando a confirmação do recebimento e agendamento 
de datas. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- Não terminaram a construção a tempo de receber o projeto, mas quedaram-se a 
disposição para outros eventos. 
 
36- EE Olindina Loureiro 
Nível de Ensino: EF (anos iniciais e finais), EM. 
Rua Severiano Silva Neiva, 1.049, b. Alto do Açude.  
Fone: 3672-2176 | E-mail: olindinaloureiro@veloxmail.com.br 
Dir.: Aída Gonçalves Carvalho 
 
RELATÓRIO: 
Primeiro contato em 08/08/2008 às 14h e 25min; sem sucesso na escola indicação te tel 
alternativo 3671-5797, este segundo com sucesso. Diretora Aída Gonçalves Carvalho, 
demonstrou interesse e aceitou a proposta com boa receptividade. Por estar em transito 
fora da escola, deixou a indicação de retorno de contato para terça-feira, já pré-agendado 
de nossa parte para as 13h. A diretora informou da necessidade de organização do 
evento, tendo em vista que a escola esta em processo de mudança. O horário, local, e 
materiais serão discutidos no próximo contato, no qual, a diretora estaria na escola já com 
a organização destas informações disponíveis e disponibilizáveis para nosso 
agendamento. 14h e 34 min. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 15min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
- 15/08/2008 - Envio de e-mail solicitando a confirmação do interesse e indicação de datas 
possíveis. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- 02/09/2008 – Após contato com Diretora, esta informou que incumbiu a assistente de 
entrar em contato para o agendamento, e pensava que o mesmo já havia sido realizado, 
de imediato sugeriu as datas e acordamos em realizar o evento na 05/09/2008, sexta-feira, 
às 9h e 30min. Rua Severiano da Silva Neiva, Alto do Açude, 240. 
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- 05/09/2008 – Palestra realizada com sucesso. Contato estabelecido com a escola e início 
de contato para realização de extensão universitária na área de assessoria jurídica 
popular. 
 
37- EE Altina de Paula Guimarães 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA EM. 
Rua dos Operários, 160, b. Vila Mariana.  
Fone: 3671-3980 E-mail: altinadepaula@yahoo.com.br 
Dir.: Maria Aparecida Teixeira de Morais 
38600-000 – Paracatu-MG 
 
RELATÓRIO: 
Primeiro contato dia 08/08/2008, às 14h e 40 min. sem sucesso na primeira tentativa. Sem 
indicação de motivo ou retorno; telefone apenas ocupado, contato indisponível. 
Contato realizado com Núbia André, e agendada visita para exposição do projeto para a 
terça-feira, às 14h e trinta min. na escola. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 20min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
- 15/08/2008 – Envio de e-mail de confirmação de recebimento e solicitação de indicação 
de datas possíveis. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- Evento prejudicado. 
 
 
38- CESEC - Cândida Pimentel Ulhoa 
EJA SEMI-PRESENCIAL EF, EM. 
Av. Olegário Maciel, 908, b. Centro.  
Fone: (38) 3671-5655 E-mail: cesecparacatu@hotmail.com 
Dir.: Wilmar Rodrigues Lima 
 
RELATÓRIO: 
Primeira tentativa de contato dia 08/08/2008, às 14h e 57min. Diretor Wilmar está em 
viagem e retorna apenas na segunda-feira, ligação pré-agendada para as 14hs. Interesse 
demonstrado, verificar compatibilidade de datas. E horários disponíveis para o evento no 
próximo contato. Contato findo às 15h e 06min. É o relatório. Prof. NSA, 15h e 7min. 
- 11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 25min. 
Aguarda Contato da escola para próximos andamentos. 
- 15/08/2008 – Envio de e-mail para confirmação de recebimento e solicitação de indicação 
de datas viáveis ao recebimento do projeto. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- Contato via telefone ficou de entrar em contato assim que retornar. 09/09 - Escola Julia 
Camargo Paracatuzinho.  19h hs. 
- Inviável. AULAS APENAS NO PERÍODO NOTURNO. 
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ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DA UNIÃO 
 
CEFET 
FINOM 
Coodenadora: Josyane Oliveira 
E-mail: josyolliver@hotmail.com 
 
RELATÓRIO: 
Contato realizado pessoalmente na sala dos professores da faculdade e envio de e-mail 
para formalização da proposta. Agendado para 04/09/2008 pela tarde e 05/09/2008 pela 
manhã. 
É o relatório. Prof. NSA, 15h e 39min. 
11/08/2008 - E-mail de Proposta detalhada e Projeto enviado às 15h e 45min. 
Confirmado para a data indicada. 
Palestra agendada para dia 04 e 05 de setembro; a primeira pela tarde às 13h e 
20min. e a segunda pela manhã às 07h e 20min no auditório da FINOM. 
NSA 
- 01/09/2008 – Reagendado para dia 16/09 às 13h e 30min. Câmara Municipal de 
Paracatu, com a presença de todas as turmas. 
- 16/09 às 13h e 30min realizado. 
 

ESCOLAS PARTICULARES PARACATU 
 
6- Colégio Soma 
R. Orlando Ulhoa Batista, 380 - B.Vila Alvorada.  
Fone: (38) 3671-5827 E-mail: suelypires@tecsoma.br; soma@tecsoma.br 
Nível de Ensino: Educ. Infantil (Pré-Escola), Ens. Fund. (1º ao 9º ano) e Ensino Médio. 
Diretora: Valderez 
 
RELATÓRIO: 
Primeiro contato em 11/08/2008, às 16hs. Sem sucesso. 
Novo contato tentado em 12/08/2008 às 15h e 08min. 
Contato realizado, porém, Sr. Valderez estava indisponível em reunião. 
Solicitou-se nova ligação em 15 min. 
Aguardou-se o prazo e em seguida contato foi realizado. 
É relatório. Prof. NSA Ptu, 12/08/2008. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
Não informou data. 
Evento prejudicado. 
 
7- Escola Dom Elizeu Van de Weyer 
 
Rua Rio Grande do Sul, 490 – Centro.  
Fone: (38) 3671-1447. E-mail: domelizeu@domelizeu.com.br   
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Nível de Ens: Educ. Inf. (Creche e Pré-Esc), Ens. Fund. de 08 anos (1ª a 8ª série) e Ens. 
Médio e Técnico 
Irmã Diretora Irene 
Coord. Ensino Médio Maria Alsina 
 
RELATÓRIO: 
- Primeiro contato iniciado em 12/08/2008, às 14h e 47min. 
- marialcina@hotmail.com 
- 5 turmas 
- espaço ok. 
Realizado com sucesso. 
Aguarda definição de data pela escola. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- 27/08/2008 – Solicitou prazo para agendar após as provas do ENEM, para poder 
organizar o evento. 
- Não retornou aos contatos. 
- Evento prejudicado. 
 
8- Colégio Equipe 
Rua Euridamas Avelino de Barros nº 199 – bairro Prado.  
Fone: (38) 3672-1134  E-mail: objetivoptu@ig.com.br  
Nível de Ensino: Educ Infantil Creche e pré-esc), Ens. Fund. de 09 anos (anos iniciais e 
finais) e Ensino Médio. 
Contato: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio Lélia Nocchi 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 12/08/2008, realizado por e-mail. 
E-mail enviado à responsável, endereço: em 12/08/2008. E-mail enviado as 16h e 15min. 
12/08/2008. 
Aguarda definição de data pela escola. 
É relatório. 
Prof. NSA. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- Palestra agendada para sexta-feira, 19/09/2008 às 7hs da manhã na própria escola. 
- Evento realizado com sucesso. 
 
9- Colégio Atenas 
Rua João Gonçalves de Carvalho, 114-B. Sta. Lúcia.  
Fone: (38) 3671-3399 E-Mail: sec.colegio@atenas.edu.br.  
Nível de Ensino: Educ. Infantil (Creche e Pré-Escola), Ens. Fund. de 09 anos (1º ao 9º 
ano) e Ens. Médio 
 
RELATÓRIO: 
Aguarda realização nas demais escolas para entrar em contato por se tratar de 
concorrente direto no seguimento de mercado do curso. 
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É relatório. 
12/08/2008 – Contato inviável. 
26/09 – Contato inviável. 
29/09 – Falar com Ana Maria, coordenadora do ensino médio, pode atender pela manhã, 
pois não trabalha pela tarde. Secretária solicitou que ligasse na manhã da terça que seria 
possível encontrá-la.  
– Contato inviável. 
- Evento Prejudicado. 
 
10- Escola Técnica de Paracatu 
Rua Dom Pedro I, 172 – B. Prado.  
Fone: (38) 3671-4710 
E-mail: unitecparacatu@yahoo.com.br 
Tipo de Ensino: Educação Profissional (Nível Técnico) 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 12/08/2008. 
A/C Sr.(a) Gustavo Naido. 
- 5 turmas 
- espaço ok. 
Contato realizado com sucesso e interesse da instituição. Dato ao inicio das atividades 
letivas o curso ainda não esta em plena atividade. Sugeriu o Diretor a realização do evento 
no próximo mês, mas entrará em contato via e-mail para confirmação. 
E-mail com proposta e projeto enviada em 12/08/2008. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- 02/09/2008 – tentativa de contato sem resultado às 14hs e 33min.  
- Evento prejudicado. 
 
52- CAIC 
Nível de Ensino: EM 
Dir.: Valeria 
valeria_0045@hotmail.com 
 
RELATÓRIO: 
Solicitação da presença do NPJ junto à atividade de Cidadania na escola e apresentação 
da palestra juntamente com atendimento de no NPJ. 
- Realizado com sucesso. 
 

ESCOLAS PÚBLICAS GUARDA-MOR 

25- EE Dr. Antônio Ribeiro 
 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª) e EM. 
Rua Goiás, 60, b. Centro.  
Fone: (38) 3673-1269 E-mail: antonyribeiro1967@yahoo.com.br 
Dir.: Maria Madalena Araújo dos Santos 
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RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 15/08/2008. 
A/C Sr.(a)Diretora Maria Madalena 
- Turmas. 
- Espaço. 
- Contato realizado com sucesso e interesse da instituição e ligação para confirmação de 
datas na quarta feira pela tarde. 
E-mail com proposta e projeto: 
- Telefone atende no Fax. 
- Direção da escola retornou ligação às 19hs.  
- Evento realizado com sucesso. 

 

ESCOLAS PÚBLICAS JOÃO PINHEIRO 
 

CEP: 38770-000 
 
26- EE Cap. Speridião 
Nível de Ensino: EF (anos iniciais e finais), EM. 
Rua Vinte e um de Abril, 115, b. Centro.  
Fone: (38) 3561-1589 E-mail: escolacapitaosperidiao@gmail.com 
Dir.: Regina Pereira da Silva 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
A/C Sr.(a). 
- Contato inviável. Telefone não atendeu. 14hs e 30min. 
- Nova tentativa realizada em 19/08/2008. Com sucesso e interesse da instituição. 
E-mail com proposta e projeto: 
- Não houve retorno, evento prejudicado. 
 
 
27- EE Quintino Vargas 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM. 
Rua Paulo Afonso, 600, b. Centro.  
Fone: (38) 3561-1385 E-mail: mzosilva@hotmail.com             eeqvargas@yahoo.com.br 
Dir.: Maria Zilma Teixeira de Oliveira 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
A/C Sr.(a) Secretaria. 
- turmas 
- espaço. 
Contato realizado com sucesso, todavia não houve maiores definições tendo em vista que 
a diretora da escola não se encontrava. Agendou-se nova ligação para o dia 20/08/2008 às 
13h e 30min. para trato direto  com o responsável. 
- Contato estabelecido e-mail com proposta e projeto enviado com sucesso. 
- Ausência de contato. 
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- Evento prejudicado. 
 
28 - EE Sebastião Simão de Melo 
Nível de Ensino: EF (anos iniciais e finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª) e EM. 
Rua Zoroastro Dornelas Alves, 755, b. Centro.  
Fone: (38) 3561-8174 E-mail: escolaessmelo@yahoo.com.br 
Distrito de Cana Brava 
Dir.: Maria Helena Medeiros Teodoro 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
A/C Sr.(a). 
- 2 turmas 50 alunos (diurno). 
- Espaço. 
- Contato realizado com sucesso e interesse da instituição. Enviado e-mail para 
confirmação de data. Escola demonstrou interesse. 
- Problema: Escola oferece ensino médio predominantemente no período noturno. 
E-mail com proposta e projeto: 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
- Evento prejudicado. 
 
 
29- EE Tancredo de Almeida Neves 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª) e EM. 
Rua Pedro Silveira, s/nº, b. Alvorada.  
Fone: (38) 3561-2034 E-mail: escolatancredojp@yahoo.com.br 
Dir.: Gislaine Ribeiro da Silva / Lina Mara 
 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
 
A/C Sr.(a) Lina Mara. 
 
- Turmas 4 manhã 3 tarde,  
 
- Espaço Ruim 
Contato realizado com sucesso e interesse da instituição. Escola é maior do município e 
por essa razão, conta com poucas acomodações e acomodações inadequadas a 
realização de eventos para aos alunos. Diretora se responsabilizou em viabilizar um 
espaço e entrar em contato para confirmar data. 
E-mail com proposta e projeto. E aguarda retorno. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
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ESCOLAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE VAZANTE 
CEP: 38780-000 

 
51- EE Carolina Silva 
Nível de Ensino: EF (anos iniciais e finais), EM. 
Rua Manoel Monteiro, 220, b. Vazante Sul.  
Fone: (34) 3813-1951 E-mail:escolacarolina@netsite.com.br 
Dir.: Maria Olívia da Cunha Caixeta 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
A/C Sr.(a)Maria Olivia 
- 4 turmas 
- espaço ok 
Contato realizado com sucesso e interesse da instituição. E-mail com proposta e projeto e 
aguarda resposta da escola, todavia, já indicado que antes de 07/09 seria inviável a 
realização do evento. 
É relatório. NSA 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
 
52- EE Pedro Pereira Guimarães 
Nível de Ensino: EM, EJA de EM. 
Rua Quintino Vargas, 375, b. Centro.  
Fone: (34) 3813-1238 E-mail: escolapedropereira@gmail.com 
Dir.: Maria de Lourdes Alves Braga 
 
RELATÓRIO: 
Contato iniciado em 19/08/2008. 
A/C Sr.(a)  
- turmas: não informado 
- espaço: não informado 
Contato realizado com sucesso, porém a escola não manifestou interesse imediato, pois 
estão com dificuldades em cumprir ementa de conteúdos e vêem a suspensão das aulas 
como problema. O e-mail com proposta e projeto foi encaminhado e a escola ficou de 
responder ate 15/09/2008 sobre o interesse e data disponível. 
- 27/08/2008 – Escola não manteve contato, não respondeu ao e-mail de solicitação de 
interesse no projeto, sem apresentação de data para a realização da palestra. 
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Atividades Institucionais: 
 

Seguiram em paralelo as atividades de seleção de discentes para acompanhamento 

das palestras como membros do projeto de extensão. 

 

Critério de Seleção dos Fixos: 
1.º - Tempo no curso: Os alunos dos períodos mais avançados terão preferência às 

vagas fixas por terem menor tempo hábil a consecução das horas de atividade 

complementar. 

2.º - Notas nas disciplinas de Política, Sociologia, Filosofia e Teoria da Constituição 

e Direito Constitucional. 

3.º - Aos critérios supra referidos, no caso de não preenchimento de vagas pelos 

alunos dos períodos mais adiantados, poderão ser substituídos os critério por sorteio no 

caso de muitas inscrições nos períodos iniciantes ou abertura a livre participação se estas 

segundas predominarem em inscrições. 

 

Do Início do Processo Seletivo: 

 

A primeira ação foi à divulgação do projeto em sala, com a explicação de seu 

conteúdo, procedimentos e objetivos, com o estímulo a participação. Na seqüência foi 

recolhida uma lista de interesse dos alunos em participarem do projeto.  

Das listas de interesse recolhidas obtivemos os seguintes resultados que seguem 

conforme demonstração de interesse em participar do projeto. Os seguintes alunos, que 

seguem descritos por ordem de curso decrescente, manifestaram por assinatura sua 

intenção: 

Direito VI 

- Não houve registro de interessados. 

 

Direito IV 

Aline Neiva Santana 

Amanda Cristian 

Ana Carolina Caldeira 
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Ana Carolina Souza 

Anderson Ribeiro Magalhães 

Cleiton Florentino Ribeiro 

Dalemom Germano 

Elisete de Souza Jorge 

Fabiana Rodrigues Mesquita de Araújo 

Lucilene Maria Macedo dos Santos 

Marillem Aparecida Leal de Brito 

Napoliana Ferreira de Souza Neta 

Pedro Henriques Ferreira 

Rejane Rodrigues Soares 

Sandra Aparecida Costa 

Thaisa Nasciemento da Silva 

Vera Nilda Pereira de Souza 

 

Direito III 

- Camila Ulhôa 

- Camila Wachsmuth 

- Junielly dos Santos Soares 

- Meriany Daniela Pereira Ramos 

 

Direito II 

Turma B: 

Ana Paula Santos de Castro 

Andrini Ursino Pinas 

Cristina A. G. Reis 

Daiana Oliveira Silva – Manhã disponível 

Dionísio Urbano da Silva 

Edilaine Souza Fernandez 

Elane Monteiro dos Santos 

Fabíola Ap. Borges Teixeira 

Isac Neves C. Silva 
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João Carlos Moreira 

Kasandra Dias Salomão 

Larissa Assumpção 

Liliane Coimbra Alves 

Lindomar Moreira da Cruz 

Luiz Fernando Moreira Junior 

Mariana de Souza Xavier 

Michelle Gomes Silva 

Michelli Cristina da Silva 

Murilo Guilherme A. de Oliveira 

Nicaela Oliveira 

Pablo Peres 

Paula Porto Botelho 

Paulo César dos Santos Jr. 

Paulo Henrique Silva de Almeida 

Simone de Oliveira Souza 

Surely Oliveira Correa 

Thales Rodrigues Guimarães 

Thayla Vieira Sales 

Wilson Pereira Fonseca Junior 

Turma A: 

Alunos de Cidades circunvizinhas, não se inscreveram, mas demonstraram 

interesse do projeto em suas cidades. 

 
 
Resultado do Processo Seletivo: 
Do Processo Seletivo, tendo em vista que os alunos interessados não compõem os 

períodos mais próximos da graduação, a fixação de alunos não será necessária, ficando 

facultado a participação de todos os inscritos e atribuição de horas aos alunos presentes 

as palestras. 
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DA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS 

 
Foi encaminhado à Diretoria Administrativa, aos cuidados da Diretora Sara, e-mail 

contendo a descrição das palestras agendadas, e solicitação de liberação dos seguintes 

materiais: 

 

I - Material necessário solicitado: 
 
Volume/Espécie 
01 – Carro com motorista 
01 – Laptop com data-show 
01 – Câmera Digital 
02 – Baners Institucional e dos Cursos 
x - Quantidade necessária de Folders da instituição e dos cursos a serem entregues 
aos estudantes durante o evento. 

 

Solicitação realizada em 03 de setembro de 2008, às 15h e 58min., DEFERIDA de 

IMEDIATO e encaminhada ao CPD aos cuidados de Sr. Cristiano para operacionalização 

e suporte técnico necessário a realização do projeto. 

 

 

DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 

I - Projeto: 
 
“CIDADANIA E CONSCIÊNCIA SOCIAL” 
 
II - Autor do Projeto:  
 
Msc. Nello Nocchi 
Prof. Nery Santos Assis 

 
III - Procedência: 
 
Coordenação Curso de Direito e Núcleo de Prática Jurídica 
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IV - Espécie: 
 
Extensão Universitária 
 
V - Objetivo: 
 
Levar à comunidade debate qualificado sobre o tema proposto e divulgar a Instituição e 
seus cursos aos alunos de ensino médio que com idade de vestibular, como o fito de 
demonstrar que a instituição pode oferecer-lhes boa formação. Iniciar contato para 
realização de parceria com as escolas no intuito de receber projeto do Núcleo de Prática 
Jurídica como Assessoria Jurídica Popular. 
 
 
VI - Eventos Agendados e Realizados: 
 
 
36- E.E. Olindina Loureiro 
 
Status: REALIZADA 
 
Nível de Ensino: EF (anos iniciais e finais), EM. 
Rua Severiano Silva Neiva, 1.049, b. Alto do Açude.  
Fone: 3672-2176 | E-mail: olindinaloureiro@veloxmail.com.br 
Diretora: Aída Gonçalves Carvalho 
 

- 05/09/2008, sexta-feira, às 9h e 30min. 
Local do Evento: 
Rua Severiano da Silva Neiva, Alto do Açude, 240. 

 

Alunos Presentes: 
 

- Vitor Hugo da Silva 
- Dalemon Germano 
- Nicaela 

 

 

ESCOLAS PÚBLICAS GUARDA-MOR 

 

25- EE Dr. Antônio Ribeiro 
 
Status: REALIZADA 
 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EF (5ª a 8ª) e EM. 
Fone: (38) 3673-1269 | E-mail: antonyribeiro1967@yahoo.com.br 
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Dir.: Maria Madalena Araújo dos Santos 
Quarta-feira: 
 

- 10/09/2008, às 13h e 30min. 
Local do Evento: 

Rua Goiás, 60, b. Centro, Guarda-Mor. 
 
Alunos Presentes: 

 
- Álamo Jose 
- José Antonio Barbosa 
- Michelly Ventura 
- Cheila Giseli 
- Jaqueline Caiuxeta Jordão 

 
CEFET – Paracatu 
 
Status: REALIZADA 
 
FINOM Campus JK 
Coodenadora: Josyane Oliveira 
E-mail: josyolliver@hotmail.com 
 
Terça-feira: 

- 16/09 às 13h e 30min 

Local do Evento: Câmara Municipal de Paracatu 

Alunos Presentes: 
 
- Dalemom Germano 
- Elizabeth Albernaz dos Reis 
- Andrini Ursino Pinas 
- Mariana Xavier de Souza 
- Juniele dos Santos Soares 
- Nicaela Oliveira Costa 
- Anderson Ribeiro Magalhães 
- Gláucia de Souza Gonçalves Costa 
- Murilo Guilherme Oliveira 

 

33- EE Antônio Carlos 
 
Status: REALIZADA 
 
Nível de Ensino: EF (anos finais), EM, EJA de EM. 
Pça. Gov. Magalhães Pinto, 59, b. Centro.  
Fone:(38) 3671-6025   E-mail: antoniocarlosptu@yahoo.com.br  
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Dir.: Fátima Aparecida Santos Ferreira 
 
Quinta-feira: 

- 18/09 

- 1.ª- 8h 30min. 

- 2.ª - 10h e  30min 

Local do Evento: Própria escola 

Alunos Presentes: 
- Dalemom Germano 
- Elizabeth Albernaz dos Reis 

 

Colégio Equipe – Objetivo Ptu. 
 
Status: REALIZADA 
Sexta-feira: 

- 19/09 

- 7hs. 

Local do Evento: Própria Escola 

Alunos Presentes: 
 

- Dalemom Germano 
- Fabiana R. M. Araújo 
- Napoleana Neta 
- Isac Neves 

 

FUNDAÇÃO CONCIÊNCIA E ARTE – Paracatu 
 
Status: REALIZADA 
 
Educador: Wesley Jacson 
E-mail: 
 
Quarta-feira: 
 

- 01/10 às 14h e 30min 

Local do Evento: Fundação Consciência e Arte 

Alunos presentes: 

- Wesley Jacson 
- Elizabeth Albernaz 
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CAIC – Paracatu 

Status: REALIZADA 
Cantato: Diretora Valéria 
Sábado: 06/12/2008 

Horário das 08h às 13h. 

Local do Evento: Própria Escola 

Alunos presentes: 
- Lilian de Souza 
- Ricardo Mendes Cardoso 
- José Humberto Pinto 
 

Resultados em Números do Projeto: 

- 07 escolas das redes públicas e privada foram visitadas; 
- 24 foram contatadas; 
- aproximadamente 1000 alunos do ensino médio participaram da palestra; 
- 30 Acadêmicos participaram do projeto de extensão; 

 

 AVALIAÇÃO 

O resultado obtido foi satisfatório. Tendo em vista o curto prazo para organização e 

realização do projeto este obteve números positivos. Considerando que as escolas já 

haviam programado uma série de atividades para o segundo semestre, o que veio a obstar 

a participação de muitas escolas cujas atividades já estavam definidas, o volume de 

encontros organizados e o número de alunos atingidos, deve ser considerado positivo. 

O evento foi realizado com debate de alto nível, com destaque as palestras com os 

alunos do CEFET e do Colégio Equipe, bem como da Escola Estadual Antonio Carlos em 

Guarda-Mor. 

É o relatório. 

Paracatu - MG, 15 de dezembro de 2008. 

 
 

Prof. Nery dos Santos de Assis 
Coordenador do NPJ 


