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Resumo 

 

O objetivo geral deste projeto é propor atividades entre os alunos de graduação da UNIFESP-

Osasco, docentes, demais servidores e a comunidade local, para que esses possam conhecer um 

pouco mais a respeito do patrimônio histórico e cultural de São Paulo, através de visitas guiadas a 

Instituições que representam o patrimônio histórico e cultural do Estado, como também na 

participação em intervenções artísticas e culturais no campus Osasco. Conhecer o desenvolvimento 

histórico dessas instituições, através de palestras e grupos de discussão está entre os objetivos 

específicos desta proposta. Para atingir tais objetivos, serão organizados eventos próprio campus, 

abertos à toda comunidade. Os resultados obtidos poderão contribuir para maior conhecimento entre 

os acadêmicos, quanto à realidade social, econômica, política, histórica e cultural das organizações 

que representam o patrimônio histórico e cultural de São Paulo. Esta será também uma 

oportunidade de conhecer um pouco sobre o espaço físico e importância do desenvolvimento 

cultural para o país. 

Palavras chave: Patrimônio Histórico, Cultura, Desenvolvimento social. 

 

Natureza acadêmica 

 

A proposta é caracterizada pela integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico, 

contribuindo para a formação técnica, cidadã, social e cultural do estudante, pela produção e difusão 

de novos conhecimentos e novas metodologias, configurando assim a natureza extensionista da 

proposta. 

A interdisciplinaridade é uma das suas características, tendo em vista a união de temas que 

abrangem todos os cursos da UNIFESP - Osasco: administração, ciências atuariais, ciências 

contábeis, economia e relações internacionais. 

A proposta prevê impactos na formação do estudante: técnico-científica, pessoal, social e cultural, 

através das experiências de campo e análise do desenvolvimento histórico do patrimônio cultural de 

São Paulo.  

O princípio da indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão constitui-se na 

base do projeto aqui proposto e é na execução deste que os conhecimentos adquiridos na 

universidade pelos estudantes – tanto em sala de aula quanto em pesquisas – democratizam o saber 

acadêmico e contribuem para a transformação da sociedade. Assim também, a troca de experiências 

entre os participantes, incorporando o conhecimento, o que norteará possíveis mudanças na 

execução das ações do projeto e propiciará o retorno do saber à universidade. Exemplos de retorno 

incluem: melhorias no ensino universitário, identificação de temas para monografias, dissertações e 

artigos científicos. 
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1. Relação com a sociedade 

 

A proposta prevê impactos sociais, pela ação transformadora sobre problemas sociais e econômicos, 

transferência de conhecimento e a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao 

processo de formação e qualificação do aluno de graduação. 

Relação bilateral com os outros setores da sociedade ocorre pela interação do conhecimento e 

experiência acumulados na academia como o saber popular e pela articulação com organizações de 

outros setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias 

interinstitucionais. 

As visitas guiadas a museus, exposições, instalações e outras organizações que representam o 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo serão propostas a toda comunidade Unifesp, como 

também à comunidade que vive no entorno do campus.  

A organização de eventos, intervenções, exposições e outras atividades artísticas e culturais no 

Campus Osasco serão abertas a todos os discentes, docentes e demais servidores da Unifesp, como 

também à comunidade local. Dessa forma, este projeto de extensão estabelece relação com a 

sociedade. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

O conceito de patrimônio tem sido reformulado desde o início do século XVIII. Sily (2009) destaca 

que o patrimônio se forma a partir da união de dois vocábulos: patrius derivado de pater e monium, 

que relacionados significam o poder masculino, o poder pátrio, a herança paterna.  

Choay (2001) aborda a construção e as modificações ocorridas durante diversos momentos 

históricos no que diz respeito ao surgimento da ideia, do conceito de patrimônio. Discute a noção de 

monumento, desde seu início, momento ao qual está associado à lembrança, ao registro de algum 

acontecimento, data, pessoa ou fato marcante para determinado grupo social, frequentemente 

relacionado a questões afetivas, ou seja, “tudo o que for edificado por uma comunidade de 

indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, 

sacrifícios, ritos ou crenças”. (CHOAY, 2001, p.18). 

O termo patrimônio histórico passa a integrar os dicionários franceses na segunda metade do século 

XIX, quando começa a se projetar o estudo e a conservação de um bem em função de seu 

testemunho histórico e como obra de arte. Entretanto, de acordo com Fonseca (1996), no século 

XVIII já havia a preservação do patrimônio, porém era restrita ao âmbito privado, sendo 

representado pelos antiquários e coleções particulares.  

No período entre guerras, há um uso crescente do termo patrimônio pelas instituições e associações 

internacionais. Nos anos 60 e 80 do século XX, há uma ampliação do sentido da palavra 

patrimônio, na qual passa de um patrimônio histórico e material a um patrimônio cultural e 

imaterial. No Brasil, o termo patrimônio foi definido, a primeiro momento em 1937, com a 

publicação do Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, da seguinte forma: O conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico 

ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1937).  

Patrimônio cultural consiste em tudo aquilo que é produto da ação criativa do ser humano sobre o 

seu meio ambiente. É o que distingue as sociedades e grupos sociais uns dos outros, proporcionando 

para cada um deles identidade própria, a sua identidade cultural. Na atualidade o patrimônio cultural 

está cada vez mais atribuindo importância ao valor imaterial dos bens, não valorizando 

exclusivamente seu valor estético.  
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De acordo com a UNESCO (2002) envolvem-se cada vez mais outras formas de bens, como a 

língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia os ritos, os costumes, o artesanato, a 

arquitetura e outras artes. A esse respeito Barretto argumenta (2000, p. 45) que: a noção de 

patrimônio cultural é muito mais ampla, que inclui não só os bens tangíveis como também os 

intangíveis, não só as manifestações artísticas, mas todo o fazer humano, e não só aquilo que 

representa a cultura das classes mais abastadas, mas também o que representa a cultura dos menos 

abastados. Nessa perspectiva, destaca-se que o patrimônio cultural revela a diversidade, os valores, 

os costumes e crenças de todos os grupos sociais, que está havendo uma valorização de toda a 

cultura do indivíduo, não somente a cultura das classes mais abastadas como acontecia, mas de 

todas as classes. O patrimônio cultural abrange toda a manifestação da sociedade, tanto os bens 

materiais, quanto os imateriais, conforme a Constituição Federal, no artigo 216 estabelece: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as 

formas de expressão; II - os modos de criar, fazer, viver; III - as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

(BRASIL, 1988). 

 

Por patrimônio cultural material entendem-se os bens culturais que sejam de representatividade para 

o país e para a sociedade, sendo classificados em duas categorias: bens móveis e imóveis. Os bens 

móveis são formados por artesanato, obras de arte, objetos utilitários e mobiliários.  

Os bens imóveis são representados por igrejas, prédios públicos, casas, conjuntos urbanos, 

paisagísticos, núcleos históricos, áreas de proteção ambiental e marcos importantes como 

referenciais para a vida social.  

Segundo Funari (2001), os monumentos e prédios históricos são instrumentos que transmitem 

significados. Por sua natureza sólida são utilizados por historiadores e sociólogos para interpretar os 

conceitos e contextos existentes nas sociedades, e como fonte de informação para entendimento da 

identidade nacional e das diferenças étnicas. Por isso, é importante reconhecer e proteger a memória 

e as manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por meio dos monumentos, sítios 

históricos e paisagens culturais. 

Mas, não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Tudo o que está inserido nas 

tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e nos diversos outros aspectos e 

manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente ao longo do tempo, a 

essa herança cultural intangível dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. 

(UNESCO, 2004). 

Assim, abre-se caminho para a valorização e o reconhecimento das tradições orais e imateriais da 

cultura popular. Isso significa que houve uma desmaterialização da noção de patrimônio cultural, 

para além dos monumentos históricos, conjuntos urbanos, locais sagrados, obras de arte, parques 

naturais, ecossistemas e diversidade biológica. Aceitam-se também o espiritual, a música, a dança, a 

literatura, a linguagem, o folclore, as lendas, os hábitos, as brincadeiras, o cotidiano e costumes das 

comunidades. Dessa forma, patrimônio cultural imaterial inclui: as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. (UNESCO 2004). 

O reconhecimento da importância dos elementos imateriais na constituição do patrimônio cultural 

tem servido para agregar mais sentido e significado e aproximá-lo mais do cotidiano das 

sociedades. (UNESCO, 2002). 
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De acordo com Fonseca (1996), no Brasil o tema patrimônio, enquanto representação do passado da 

Nação começa a envolver o Estado a partir da década de 1920, quando já funcionavam os museus 

nacionais, entretanto, não havia ainda um órgão específico para a proteção dos bens culturais, 

especialmente os imóveis. Em 1936, Mário de Andrade, a convite do ministro da Educação e 

Cultura, Gustavo Capanema, criou um projeto para proteção do patrimônio nacional voltado para a 

preservação dos bens culturais, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).  

Fundada em 1554 por padres jesuítas, São Paulo é a maior cidade do país. Mundialmente 

conhecida, exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, 

econômico ou político. 

A forte imigração no final do século XIX e início do século XX trouxe ao estado pessoas de todas 

as partes do mundo. Dos mais de cinco milhões de imigrantes que desembarcaram em território 

brasileiro, grande parte se fixou em território paulista. A população descende principalmente de 

imigrantes europeus (sobretudo portugueses, italianos, espanhóis e alemães). Também há grandes 

comunidades de povos do Oriente Médio (libaneses, sírios e armênios) e da Ásia Oriental 

(japoneses, coreanos e chineses), além de descendentes de africanos e indígenas. 

A vida cultural é considerada umas das melhores do país. Há diversos cinemas, teatros, museus e 

galerias de arte, atendendo a todos os públicos. Conta com importantes monumentos, como o 

Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o Museu de 

Arte, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista. Abriga ainda 

eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de 

Fórmula 1, São Paulo Fashion Week e a São Paulo Indy 300. 

É possível encontrar patrimônios históricos e culturais em toda São Paulo. Na capital, por exemplo, 

estão as três casas projetadas por Gregori Warchavchik – consideradas as primeiras obras de 

arquitetura moderna no Brasil, além de igrejas, pinturas e imagens, coleções a acervos 

museológicos. Também pode se observar o Monumento à Independência do Brasil, um conjunto 

escultórico em granito e bronze localizada no sítio histórico onde Dom Pedro I, imperador do 

Brasil, proclamou a independência do país do Reino Unido de Portugal.  

 

3. Objetivos 

 

O objetivo Geral deste projeto é propor atividades entre os alunos de graduação da UNIFESP-

Osasco, docentes, demais servidores e a comunidade local, para que esses possam conhecer um 

pouco mais a respeito do patrimônio histórico e cultural de São Paulo. 

Os objetivos Específicos são: 

 Desenvolver estudos sobre o patrimônio histórico e cultural de São Paulo, através de 

palestras e grupos de discussão; 

 Promover visitas guiadas a instituições representantes do patrimônio histórico e cultural de 

São Paulo;  

 Organizar eventos na UNIFESP que promovam a difusão de manifestações artísticas e 

culturais; 

 Analisar as percepções e impressões dos discentes, docentes e demais interessados sobre a 

programação proposta. 
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4. Metodologia 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, será utilizada a observação da reação dos participantes, 

ao conhecer um pouco sobre o desenvolvimento histórico e cultural de São Paulo. 

A metodologia será baseada num constante diálogo entre a coordenação do projeto e os alunos 

bolsistas e voluntários envolvidos. Serão realizadas reuniões semanais na universidade, nas quais 

participarão os alunos bolsistas, voluntários e a coordenação do projeto, com o objetivo de planejar 

as atividades que serão realizadas antes, durante e após as visitas às instituições representantes do 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo que farão parte das abordagens de campo. 

As atividades pedagógicas ocorrerão uma vez por semana na UNIFESP-Osasco, nos períodos da 

manhã e da tarde. Essas atividades englobarão a preparação prévia das visitas e abordagens que 

serão feitas nas Instituições, procedimentos e autorizações prévias, além da análise dos resultados 

obtidos e eventuais alterações nas estratégias utilizadas até então. 

A proposição de debates e palestras sobre o tema serão planejadas, dando destaque especial à 

importância do patrimônio histórico e cultural de São Paulo. 

 

5. Participantes 

 

O público-alvo do projeto: 

 Alunos de graduação de todos os cursos da UNIFESP-Osasco: administração, ciências 

atuariais, ciências contábeis, economia e relações internacionais. 

 Docentes e demais funcionários da UNIFESP-Osasco; e 

 Demais interessados da comunidade no entorno da UNIFESP-Osasco. 

Ao longo do período de condução da proposta, considerando as visitas a Instituições e eventos 

culturais, estima-se um total 400 pessoas beneficiadas pela iniciativa. 

 

6. Cronograma de execução 

 

Para o desenvolvimento do projeto são estabelecidas seis etapas que nortearão o seu andamento e 

essas, distribuídas em meses de trabalho, relacionadas a seguir: 

1
a
 etapa: Levantamento bibliográfico sobre o tema do projeto. O embasamento teórico abrangerá 

essencialmente o desenvolvimento do patrimônio histórico e cultural de São Paulo, as instituições 

representantes e como é destacada a relação colaborativa entre essas instituições. Na sequência, será 

feita uma revisão de trabalhos acadêmicos que tenham abordado o assunto. 

2
a
 etapa: Pesquisa documental. Nesta etapa serão analisados relatórios específicos sobre o tema da 

proposta. 

3
a
 etapa: Visitas técnicas. Serão conduzidas visitas a instituições que representam o patrimônio 

histórico e cultural de São Paulo, em horário agendado previamente, bem, como a obtenção de 

autorizações necessárias em órgãos competentes. 

4ª etapa: Planejamento e organização de eventos. Nesta etapa serão organizadas palestras abertas à 

toda comunidade e apresentações e intervenções culturais e artísticas no Campus Osasco. 

5
a
 etapa: Revisão do texto e elaboração do relatório. Um relatório sobre a experiência será 

elaborado ao final do projeto. 
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6
a
 etapa: Revisão final e encerramento do trabalho. 

 

Etapa 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

1ª X X         

2ª  X X        

3ª X  X X X X X X X  

4ª         X  

5ª         X X 

6ª          X 

 

7. Acompanhamento e Avaliação 

 

O acompanhamento da execução do projeto terá periodicidade mensal, tendo em vista que há 

grande oferta de monumentos e eventos culturais e manifestações artísticas em São Paulo, será 

necessária uma vasta pesquisa sobre questões sociais e econômicas dessas organizações, para então 

dar-se seguimento às intervenções propostas neste projeto. 

 

8. Equipe executora 

 

A equipe tem a seguinte composição: 

Professora Laura Calixto, Doutora em Administração de Empresas – FGV, Mestre em Ciências 

Contábeis - UERJ e professora do curso de Ciências Contábeis da UNIFESP – Osasco. 

Professora Edilene Santana Santos, Doutora e Mestre em Contabilidade e Controladoria – USP e 

professora do curso de Ciências Contábeis da UNIFESP – Osasco. 

Quatro alunos bolsistas – selecionados entre os cursos oferecidos na UNIFESP-Osasco: 

administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia ou relações internacionais. 

Alunos voluntários que tenham interesse sobre o tema da proposta. 

 

9. Infraestrutura 

 

Para eventos sobre os resultados do projeto a serem apresentados na UNIFESP- Osasco será 

utilizado o Auditório, além da infraestrutura local: computador, equipamentos de som e projetor.  

Para a condução de reuniões, revisão de pontos importantes da programação e elaboração de 

relatórios; serão utilizados: salas de reunião, biblioteca e o laboratório de informática. 

 

10. Número de bolsas para estudantes de graduação  

 

Há a necessidade de quatro bolsas para estudantes de graduação. 
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11. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 

 

1º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar 

da pesquisa e seleção das Instituições e eventos artísticos e culturais que farão parte das inserções 

de campo; ou seja, das visitas guiadas, tomar providências para obtenção de autorizações para 

visitas às instituições, participar da seleção dos temas a serem debatidos e apresentados em 

eventos e reuniões entre alunos, docentes e demais funcionários da UNIFESP e interessados da 

comunidade local, tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das 

atividades e para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os 

eventos na comunidade universitária e comunidade que vive no entorno do campus; e exercer 

funções de apoio à coordenação do projeto. 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque 

a participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos resultados do projeto na EPPEN. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de Instituições que representam o 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo; considerando que o aluno bolsista terá a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a organização de eventos, como também a 

administração de relações com o público externo à instituição, negociação e questões culturais, 

envolvendo a realidade das relações sociais; considerando ainda a oportunidade de vivência com 

um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida, além da experiência quando 

da contribuição e participação na organização de eventos, assim, justifica-se a necessidade de um 

aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários, eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

2º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar 

da pesquisa e seleção das Instituições e eventos artísticos e culturais que farão parte das inserções 

de campo; ou seja, das visitas guiadas, tomar providências para obtenção de autorizações para 

visitas às instituições, participar da seleção dos temas a serem debatidos e apresentados em 

eventos e reuniões entre alunos, docentes e demais funcionários da UNIFESP e interessados da 

comunidade local, tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das 

atividades e para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os 

eventos na comunidade universitária e comunidade que vive no entorno do campus; e exercer 

funções de apoio à coordenação do projeto. 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque 

a participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos resultados do projeto na EPPEN. 
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Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de Instituições que representam o 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo; considerando que o aluno bolsista terá a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a organização de eventos, como também a 

administração de relações com o público externo à instituição, negociação e questões culturais, 

envolvendo a realidade das relações sociais; considerando ainda a oportunidade de vivência com 

um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida, além da experiência quando 

da contribuição e participação na organização de eventos, assim, justifica-se a necessidade de um 

aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários, eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

3º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar 

da pesquisa e seleção das Instituições e eventos artísticos e culturais que farão parte das inserções 

de campo; ou seja, das visitas guiadas, tomar providências para obtenção de autorizações para 

visitas às instituições, participar da seleção dos temas a serem debatidos e apresentados em 

eventos e reuniões entre alunos, docentes e demais funcionários da UNIFESP e interessados da 

comunidade local, tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das 

atividades e para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os 

eventos na comunidade universitária e comunidade que vive no entorno do campus; e exercer 

funções de apoio à coordenação do projeto. 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque 

a participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos resultados do projeto na EPPEN. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de Instituições que representam o 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo; considerando que o aluno bolsista terá a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a organização de eventos, como também a 

administração de relações com o público externo à instituição, negociação e questões culturais, 

envolvendo a realidade das relações sociais; considerando ainda a oportunidade de vivência com 

um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida, além da experiência quando 

da contribuição e participação na organização de eventos, assim, justifica-se a necessidade de um 

aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários, eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

4º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar 

da pesquisa e seleção das Instituições e eventos artísticos e culturais que farão parte das inserções 

de campo; ou seja, das visitas guiadas, tomar providências para obtenção de autorizações para 
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visitas às instituições, participar da seleção dos temas a serem debatidos e apresentados em 

eventos e reuniões entre alunos, docentes e demais funcionários da UNIFESP e interessados da 

comunidade local, tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das 

atividades e para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os 

eventos na comunidade universitária e comunidade que vive no entorno do campus; e exercer 

funções de apoio à coordenação do projeto. 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque 

a participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos resultados do projeto na EPPEN. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de Instituições que representam o 

patrimônio histórico e cultural de São Paulo; considerando que o aluno bolsista terá a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a organização de eventos, como também a 

administração de relações com o público externo à instituição, negociação e questões culturais, 

envolvendo a realidade das relações sociais; considerando ainda a oportunidade de vivência com 

um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida, além da experiência quando 

da contribuição e participação na organização de eventos, assim, justifica-se a necessidade de um 

aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários, eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

Todos os alunos bolsistas serão responsáveis pelas seguintes atividades: 

 

 Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; 

 Participar da pesquisa e seleção das Instituições representantes do patrimônio histórico e 

cultural de São Paulo que farão parte das intervenções de campo; 

 Tomar providências para obtenção de autorização para visitas técnicas; 

 Participar da seleção dos temas a serem debatidos em cada visita, junto aos docentes, 

discentes, demais funcionários da EPPEN e interessados da comunidade local; 

 Tomar providências administrativas de apoio para a realização das visitas e para a emissão 

de certificados; 

 Tomar providências técnicas para a realização das visitas em contato com o apoio da 

Administração da EPPEN; 

 Divulgar os eventos na UNIFESP-Osasco, como também na comunidade do seu entorno, em 

especial entre estudantes de graduação de outras Instituições de Ensino Superior; 

 Exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

12. Área temática 

 

Área temática principal: Cultura 

Área temática secundária: Educação 

 

13. Linha programática 

Patrimônio histórico e cultural 
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