Tema do mini projeto: Para além do preconceito.
Justificativa:
Existe a necessidade do reconhecimento do preconceito individual e necessidade brasileira para que
outros movimentos não amplos possam surgir. O reconhecimento de que somos iguais e de que
temos os mesmos direitos.

Qual é o seu objetivo em empreender esse mini projeto na sua instituição?
Construção de um espaço para que as pessoas possam refletir sobre racismo: em equipes, grupos de
usuários e trabalhadores, para os cursos de capacitação para os profissionais de saúde e áreas afins.
Discussão do tema com a SECADI do MEC, incluir este tema na rede nacional de formação
encaminhamento da discussão para o movimento estudantil. Ex: de formação acadêmica DA, DCE,
grupo de estudo e etc.
Metodologia: Que(ais) método(s) você pretende utilizar? Nós damos algumas sugestões, mas fique
à vontade para usar sua criatividade dentro do que o seu ambiente de trabalho permite!
( ) Cartaz
( ) Folder
( X ) Fanpage no Facebook
( X ) Varal com mensagens

(
) Confecção de mensagens para
distribuição individual
( X ) Oficina com a equipe de trabalho
( X ) Apresentação de filme

(
- Levar em debate para dentro da família e comunidade.

)

Esboço de cronograma

(Depende de cada instituição, mas o objetivo é que até dez seja implementada)

Outro:

Atividade / Data

Elaboração do mini projeto
Apresentação para aprovação

Agosto
Agosto

Elaboração dos materiais
Contatos com o público-alvo
Implementação do mini projeto
Avaliação dos resultados

Agosto
Agosto
Agosto
Setembro

Apoio logístico e/ou estrutural requerido: Liste todos os materiais que você irá precisar:
Material audiovisual.
Material impresso.
Recursos Humanos

Você precisa de autorização de alguém para empreender um mini projeto em sua instituição? Se
sim, quem?
Sim.
Quem você vai chamar para trabalhar com você?
A formação da equipe será pensada em cada instituição.

Envie os registros da sua ação para edu.falciforme@nupad.medicina.ufmg.br até a data
estabelecida no cronograma.

