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LOCAL: Av. Durval de Góes Monteiro 
Pista Lateral (anexa) sentido Policia Federal / Praça Centenário 
 
DIA / HORÁRIO: Domingo  das 12:00h às 19:00h 
Montagem e desmontagem das tendas e atividades. 

 

“Os Espaços de Lazer organizados como Feira de Arte, Cultura e Entretenimentos têm 
elevada importância para um bairro ou região, para uma cidade como um todo, com vasto 
campo ainda a ser explorado na incrementação e fortalecimento para o desenvolvimento 
biopsicossocial comunitário local. Contribuirá também, para a geração de empregos, rendas 
e criação de infra-estrutura, que beneficiarão não só os habitantes locais como a população 
da cidade.” 

JUSTIFICATIVA: 
Com a construção de vários empreendimentos imobiliários, estabelecimentos comerciais e 
educacionais na parte alta da cidade, especificamente no Bairro Tabuleiro dos Martins, e 
sendo o domingo um dia da semana sem muitos atrativos na região. A elaboração deste 
projeto tem a intenção de criar uma opção, onde as pessoas do bairro e comunidades 
circunvizinhas possam ter também uma “rua fechada” para poder usufruir das benéficas que 
o projeto poderá oferecer. 
 
FINALIDADE: 
Ser um campo de atividades práticas para o curso de Agente Cultural da FACIMA-TI para 
que os alunos possam aplicar e exercitar seus conhecimentos teóricos de produção 
execução e de gestão de forma experimental em conformidade com os objetivos do evento. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Mobilizar a cultura região, incentivar e promover a criação artesanal e culinária congênitados 
dos alunos da FACIMA-TI (Faculdade da Cidade de Maceió para Terceira Idade), incitando-
os a desenvolverem as suas próprias habilidades e ensinamentos, conhecimentos e 
experiências acadêmicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
·  Interagir e socializar comunitários da região; 
·  Apresentar o potencial dos alunos da FACIMA-TI à cidade; 
·  Gerar pontos de experimentais (barracas), criando renda alternativa para os alunos da 

FACIMA-TI gerar seus próprios projetos acadêmicos; 
·  Parte da renda (15%) será destinada para uma instituição filantrópica; 
·  Dar oportunidade a outras comunidades apresentarem na “FACEMA” os seus potenciais 

artísticos; 
 
PUBLICO ALVO: 
Inicialmente, nessa primeira estância, será um evento destinado à comunidade do Bairro 
Tabuleiro dos Martins e adjacências por ser um projeto experimental. Entretanto, a intenção 
é transformar em um projeto executável e o projeto poderá se tornar, a médio ou longo 
prazo, em evento fixo. 
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DIVULGAÇÃO: 
As lideranças dos bairros serão as principais fontes de divulgação da feira. Será usada 
também toda mídia: jornais, rádio, televisão, internet e outros meios.
 
DURAÇAO DO PROJETO: 
O Projeto “FACEMA” será criado 
de dezembro de 2013 e aprovado como projeto executável 
indeterminado. 
 
 
PROGRAMAÇAO: 
 
Serão usadas as seguintes atividades:
 

1. Barracas fixas para artesanato
2. Tenda Clube de Leitura e oficina de arte/artesanato
3. Espaço para apresentação da Banda do Co
4. Promoção de atividades (
5. Sorteio do Balaio Cultural
6. Atividades afins. 

 
 
 

 

serão as principais fontes de divulgação da feira. Será usada 
também toda mídia: jornais, rádio, televisão, internet e outros meios. 

” será criado para ser apresentado em estância experimental no dia 01 
de dezembro de 2013 e aprovado como projeto executável com tempo de permanência 

erão usadas as seguintes atividades: 

Barracas fixas para artesanatos e comidas típicas; 
e oficina de arte/artesanato; 

Espaço para apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros e de grupos folclóricos
(parquinho de brinquedos) para as crianças; 

Sorteio do Balaio Cultural; 
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CUSTO DO PROJETO: 
A intenção é que o Projeto “FACEMA” se torne auto-sustentável, com recursos conseguidos 
com os expositores (barracas), eventos promovidos e, se necessário, patrocínio externo 
(comerciantes, órgãos públicos, etc.). 
 
CONCLUSAO: 
Após pesquisas e estudo de campo, concluímos que: 
Com o crescimento “da parte alta” de Maceió, a criação do Projeto “FACEMA” irá contribuir 
para a melhor interação e conhecimento prático dos alunos da FACIMA – TI e proporcionar 
um espaço de lazer a comunidade dos bairros agregados, criando opções de exposições e 
de renda alternativa para os comerciantes envolvidos e empreendedores parceiros. 
 
A “FACEMA” será um local de encontro das famílias e, ao mesmo tempo, proporcionará ao 
maceioense mais uma opção de lazer e turismo, aos domingos. Com a feira, o bairro será 
ponto de entretenimento cultural, mostrando a receptividade dos moradores locais, sua 
cultura e oportunizando nosso potencial artístico. Ainda, abrirá portas a outras comunidades 
que poderão interagir, participando de forma efetiva do da feira. 
 
DETALHES: 
A localização da Feira vai prevalecer de área estendível na rua paralela (retorno para o 
Hiper Bompreço) a Av. Durval de Góes Monteiro, desde o primeiro acesso de entrada da 
pista anexa até o segundo acesso de entrada da mesma pista. Do primeiro acesso citado 
até o próximo ponto de ônibus a área será utilizada como estacionamento. 
Estaremos disponibilizando 05 barracas para instituições filantrópicas. 
 
As barracas serão montadas junto aos meios fios da área citada com a frente voltada para a 
pista formando um corredor central para passeio e entretenimentos. O espaço reservado 
para apresentações da Banda de Musica e grupos folclóricos ficarão próximos do espaço 
reservado às barracas de comidas regionais. Os números de barracas para os artesanatos, 
comidas regionais, brinquedos infláveis e outros entretimentos serão pré-determinados de 
forma que o evento ofereça conforto, acessibilidade e praticidade.  
 
 
REALIZAÇÃO:  
Faculdade da Cidade de Maceió para a Terceira Idade “FACIMA-TI” 
Curso de Agente Cultural / Turma Pedro Teixeira 
 
APOIO INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL 
Faculdade da Cidade de Maceió “FACIMA” 
 
APOIO PROMOCIONAL  
Propostas para empresas estaduais e municipais, e outros patrocinadores. 
 
 
CRIADOR E GERENCIADOR DO PROJETO: 
Francisco Silvestre dos Anjos 
Membro da Academia Alagoana de Cultura 
Coordenador da FACIMA-TI 
Mestrando em Gerontologia Social 
Jornalista e Gerontólogo 


