PROJETO DE EXTENSÃO:
AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA - REGULAMENTO
O Centro Universitário das Américas mantém Atividades de Extensão junto à comunidade,
visando um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre a Instituição e os setores da sociedade no seu contexto local e
regional. Os programas e os projetos de extensão têm sua ação orientada para áreas de
responsabilidade social, sendo as atividades realizadas dentro ou fora do espaço institucional,
reforçando a formação de profissionais cidadãos.
Objetivo do projeto
Este projeto visa auxiliar a aprendizagem de todos os estudantes envolvidos e da relação deles
com e na comunidade. Pretende-se ainda, propiciar condições para que o aluno possa refletir e
discutir sobre a presença da diferença, da diversidade na sociedade brasileira, numa abordagem
pluriétnica, multicultural, intercultural e multidisciplinar, tomando como desafio possibilidades
mais democráticas, baseadas na Cultura de Paz, e no tratamento da diferença em seu cotidiano.
Um projeto de transformação social e cultural tem início com o levantamento de uma demanda
social. Assim, diante da realidade levantada e analisada dentro da instituição de ensino, a
discussão e a busca de soluções voltam-se novamente à comunidade, com a aplicação de ações
que objetivem a superação do problema.
Público-alvo
Estudantes vinculados à instituição FAM (estudantes de cursos de Graduação, Licenciaturas,
bacharelados do 2º ao 5º semestres e pós-graduação da FAM).
Como participar
Serão disponibilizadas 100 vagas de ingresso ao projeto para acompanhamento das atividades de
extensão. Para participar o estudante deverá enviar Nome, RA, Curso e Semestre que está
matriculado para o e-mail lilian.toyota@portalamericas.com.br até o dia 30/08/2021.
Iniciando as atividades
O período de vigência do projeto será de 12/09/2021 a 11/09/2022. Os estudantes terão
atividades carga horária de 20 horas de participação nas discussões + 40 horas de participação no
evento científico cultural de encerramento, sob a orientação e supervisão das professoras Lilian
Toyota e coordenação da professora Margarete Vieira.
Resultado final
Etapa processual – É obrigatório a participação nas atividades propostas atingindo a frequência
mínima para aprovação. A composição é de 20h de participações nos fóruns e mais 40h na
Apresentação do projeto de intervenção em evento cultural-científico ao final do período,
validando o total 60 horas para Atividades Complementares – Categoria Extensão. A produção
poderá ser publicada na Revista Institucional. Serão considerados para certificação apenas
estudantes que tiverem 75% de participação nas atividades propostas.
Linha de pesquisa
Multiculturalismo e Interculturalidade na sociedade contemporânea.
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