
 

PROJETO DE EXTENSÃO 

2. TÍTULO: "CARTEIRA DE MEIO ENTRADA". 

  

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Diretório Acadêmico da FUNLEC . 

Unidade de ensino: Faculdade da FUNLEC-IESF.                                                                                                                             

4- EQUIPE  

Diretório Acadêmico da FUNLEC  

   Coordenadora geral – Laura Barbosa da Silva. 
   Vice coordenadora geral – Taínara P. Ramalho. 
   Coordenadora de finanças – Caroline Thaisa A. Pereira. 

 

5. ÁREA DE CONHECIMENTO ENVOLVIDA(S): 

(    ) Ciências Exatas           (  X  ) Ciências humanas                    ( X) Ciências Sociais 

Aplicadas    

6. ÁREA(S) TEMÁTICA(S):  

Convênios, integração social e qualidade de vida. 

7. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA: 

Público alvo: Graduandos e Pós-Graduandos da Faculdade da FUNLEC. 

Período de realização: Ano de exercício do diretório acadêmico da Faculdade da 

FUNLEC. 

Local de realização: Campo Grande-MS. 

8. OBJETIVO: 

Objetivo Geral: 

Criar uma carteira de meio entrada, em shows, cinemas etc. de acordo com a lei 

estudantil e decreto federal. 

Objetivos específicos: 

Criar atividade para  o diretório acadêmico. 

Fiscalizar com rigidez a regularidade das  carteirinhas emitidas 

Enfatizar a importância do D.A., dentro da faculdade. 

Estreitar laços entre a comunidade acadêmica e a sociedade . 

9.  JUSTIFICATIVA: 



O projeto em questão visa criar uma carteira de meio entrada estudantil em shows, 

teatros cinemas e etc.,  de acordo com a LEI Nº 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013, 

anexada a este projeto, que regulamenta, a meio entrada no Brasil. 

Verificou-se a autonomia da emissão das carteirinhas de acordo com o DECRETO Nº 

8.537, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015, Regulamenta a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, 

e a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para dispor sobre o benefício da meia-

entrada para acesso a eventos artísticos culturais e esportivos e para estabelecer os 

procedimentos e os critérios para a reserva de vagas as jovens de baixa renda nos veículos 

do sistema de transporte coletivo interestadual. O mesmo outorga a autonomia das 

associações estudantis a emitir as carteirinhas sem ter que estar filiadas as UBES e a UNE, o 

que viabiliza o projeto, desde que se atendam os requisitos para Padronização da

 Carteira de Identificação Estudantil (CIE), conforme documento anexo. 

 Pretende-se promover o lazer dos acadêmicos, e contribuir para seu melhor 

desempenho, de acordo com as ideia Gomes (2008), o lazer é visto como válvula de escape 

para as tensões, e contribui para expandir ideias, estimular a criatividade e estimular 

opiniões, pois quando pessoas se juntam sem determinada atividade especifica, se sentem 

mais soltas, para se relacionar e a interação com o meio as faz se sentirem mais 

estimuladas, isso tem um contexto histórico desde a revolução industrial, onde eram comuns 

praticas repetitiva, e que não esforçassem o pensamento, e quando as pessoas tinham o 

momento de lazer, podiam aprimorar seu conhecimento, surge ai os pubs e os grandes 

cafés, pontos de encontros para o lazer. 

 

10. METODOLOGIA: 

 

Método de Pesquisa-ação foi observado o meio acadêmico formas de oferecer 

cultura e lazer param aos participantes da Faculdade da FUNLEC. 

 

Pesquisa-ação é uma estratégia de pesquisa, que permite obter conhecimento de 

primeira mão sobre a realidade social empírica. Permite ao pesquisador ''chegar 

perto dos dados'' e, portando, desenvolver os componentes analíticos conceituais e 

categóricos de explicação, a partir dos dados, e não a partir de técnicas 

estruturadas, pré-concebidas e altamente quantificadas que enquadram a realidade 

em definições operacionais que o pesquisador construiu. (ROESCH , 1999 , p. 156) 

 

 

 



11. METAS: 

- fechar parcerias com empresas. 

-obter autorização da Fundação para desenvolvimento do projeto 

-impulsionar mídias sociais para expandir sua visibilidade. 

- Manter contato com os níveis de ensino oferecidos na fundação 

-criar mapa de divulgação para empresas estipulando dias, e períodos pré-estabelecidos. 

- acompanhar desempenho da parceria na empresa conveniada. 

-estreitar laços entre conveniados e grupo da FUNLEC. 

 

12. DETALHAMENTO DOS CUSTOS 

            

 

ITEM VALOR 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL  R$225,00 

CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS UNITARIO R$7,90 

CONFECCIONADAS ATÉ AGORA  98 

R$774,20 

DOCUMENTOS EM CARTÓRIO  
 R$352,80 

Outros custos  
A estimar  

 

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

MARÇO 
2016 

ABRIL 
2016 

MAIO 
2016 

JUNHO JULHO 
AGOSTO 

SENTEMBRO  
OUTUBRO  

 

NOV 
 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X X 

Março 

Documentos administrativos  

Divulgação  

Emissão da 1ª remessa 

Abril 

Emissão da 2ª remessa  

Divulgação 

Maio  

Emissão da 3º e ultima remessa se houver  

Divulgação 

JUNHO JULHO AGOSTO SENTEMBRO  

OUTUBRO  



Período que projeto será neutro, onde serão feitos os acompanhamentos junto com os 

conveniados para verificar efetividade dos convênios nas empresas e medidas que podem ser 

aplicadas .. 

Novembro 

Fim de Projeto, sem alterar a validade das carteirinhas até março de 2017. 

Conclusão do relatório de efetividade dos convênios, e seu desempenhos e feedback dos 

conveniados. 
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