
Projeto Sexta-feira Cultural  
 

 
 

INTRODUÇÃO 

O Projeto Sexta Cultural é um projeto para expor novos talentos no INPA, a fim de abrir espaço 

para conversas, network café com ciência, artesanato, comida regional, música e cultura em 

geral/estimular a empatia, interação interpessoal/qualidade de vida.  O projeto será 

desenvolvido na própria Instituição, integrando servidores, estagiários, bolsistas e alunos dos 

cursos de pós-graduação. 

 

JUSTIFICATIVAS  

O projeto representa um esforço no sentido de valorizar os talentos dos servidores, alunos e 

bolsistas; proporcionando a integração entre os mesmos por meio dessas atividades; Incentivar 

a comunidade do INPA a desenvolver suas aptidões de forma saudável; dar a oportunidade para 

apresentação de talentos natos;  valorizar a cultura da comunidade e despertar sentimentos de 

cidadania; despertar a atenção do público em geral durante o evento, para a importância de 

valorizar os talentos apresentados, como forma de incentivá-los no desenvolvimento artístico-

cultural e artesanal.  

  

 OBJETIVOS  

Descobrir novos talentos e valorizar os dotes artísticos dos servidores, alunos e bolsistas por 

meio da participação no evento. Apresentar ao público os talentos e divulgar seus trabalhos 

artísticos e artesanais.  Selecionar as que mais se destacarem no mês para premiação. Premiar 

com certificados classificatórios e se possível, com pequenos brindes, além do certificado de 

participação expedido pela Comissão.   

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  

A sexta cultural será realizada toda sexta-feira, das 9h às 16h até o mês de dezembro. O projeto 

de lançamento do evento será realizado no dia .......... de 2019. A exposição terá como tema 

“.............”. As datas comemorativas também serão inclusas neste projeto.  

✓ Dia Internacional da mulher 

✓ Dia das mães 

✓ Festa junina 

✓ Dia dos pais etc. 



 

DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados poderão preencher a ficha de inscrição contendo o nome completo do 

participante, setor de trabalho ou curso, e a categoria que irá participar, a ficha deve ser 

entregue devidamente preenchida na sala da Comissão de Eventos, na Biblioteca das 8h às 17h, 

porém será permitido apenas um stand para cada exposição.  

 

DOS COLABORADORES  

A comissão terá como colaboradores os parceiros do INPA e algumas Coordenações: GAB, COAD, 

COATL e COEXT. 

  

DO LOCAL DO EVENTO 

As atividades do projeto Sexta Cultural, serão realizadas no empório próximo a cantina do 

Instituto das 9h às 16h.  

 

DOS INSUMOS 

Servidores – Membros da comissão de eventos; 

Energia – Será utilizada para ligação de equipamentos (Computador, audio/som) e o que 

houver; 

Água – Será utilizada para retirar as sujeiras dos materiais (louças) que serão usadas durante o 

evento. 

Recursos financeiros – Nenhum; 

 

DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação será realizada via ASCOM. 

 

CONCLUSÃO 

Atualmente o Instituto possui além dos servidores, vários alunos de pós-graduação, estagiários, 

bolsistas e terceirizados. O objetivo do projeto é promover maior interação entre eles com 

propostas de eventos participativos. Ao usar a arte como instrumento social, estaremos não só 

descobrindo novos talentos, como abrindo um maior espaço para talentos já consagrados. 

Valorizar a arte da comunidade do INPA é a maneira mais certa de contribuir para o resgate dos 

nossos valores culturais.  

  

  



CALENDÁRIO DAS SEXTAS CULTURAIS 

   

ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

Dia 26 Sexta Cultural Dia 3 Sexta Cultural Dia 7 Sexta Cultural Dia 5 Sexta Cultural 

- Dia 10 Sexta Cultural Dia 14 Sexta Cultural Dia 12 Sexta Cultural 

- Dia 17 Sexta Cultural Dia 21 Sexta Cultural Dia 19 Sexta Cultural 

- Dia 24 Sexta Cultural Dia 28 Sexta Cultural Dia 26 Sexta Cultural 

- Dia 31 Sexta Cultural - - 

 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Dia 2 Sexta Cultural Dia 14 Sexta Cultural Dia 4 Sexta Cultural Dia 1 Sexta Cultural Dia 7 Sexta Cultural 

Dia 9 Sexta Cultural Dia 21Sexta Cultural Dia 11 Sexta Cultural Dia 8 Sexta Cultural - 

Dia 16 Sexta Cultural Dia 28 Sexta Cultural Dia 18 Sexta Cultural Dia 22 Sexta Cultural - 

Dia 23 Sexta Cultural - Dia 25 Sexta Cultural Dia 29 Sexta Cultural - 

Dia 30 Sexta Cultural - - - - 

 

 

 

Regina Marques da Costa 
Presidente da Comissão de Eventos 


