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O Projeto de Extensão “Cultura e Diversidade” tem como objetivo proporcionar à comunidade
interna e externa do CEFET-Nepomuceno um ambiente formativo que privilegie a articulação entre
educação, pesquisa e cultura. O foco principal do projeto está direcionado para ações e reflexões
vinculadas aos temas da diversidade cultural, étnica, racial e de gênero no formato de eventos de
extensão. O tema é de grande relevância por analisar a diversidade brasileira e defender a alteridade
como meio de sua preservação, assim como promover a defesa dos direitos e das liberdades
culturais e individuais.
O projeto apresenta uma perspectiva multidisciplinar, com a participação de professores de
distintas áreas do conhecimento, e multisetorial, por contar com o apoio e a participação de distintos
setores da Unidade de Nepomuceno. A proposta mobiliza questões e ações que envolvem a
Coordenação Pedagógica (Clarissa Cristina Pereira Lima e Ana Flávia Martins da Mata), a
Coordenação de Política Estudantil (Mariana Coelho Silveira e Ludmila Eleonora Gomes Ramalho)
e a Coordenação de Programas de Estágio (Nahara Maria Assunção de Castro Vieira).
Quadro de Execução (2016):
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Abril
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Amanda Azzali
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Tema
Diversidade indígena na América
Latina
Feminismo e diversidade
Diversidade religiosa e tolerância
Sexualidade,
subjetividade

gênero

e

Alteridades em performance
Padrões de beleza e cuidados de si
A Literatura afro-brasileira e a
valorização da cultura e da beleza
negra
Preconceito no futebol
Homoafetividades em rotação na
literatura e no cinema no Brasil

Método
Palestra e debate
Oficina e mostra de
filmes
Debate e exposição
do tema
Oficina e mostra de
filmes
Oficina e intervenção
coletiva
Palestra, debate e
oficina
Palestra, debate e
oficina
Palestra, debate e
oficina
Oficina e exposição

