
Arte, educação e intervenções urbanas na área hospitalar 
 

 
O projeto desenvolve ações de arte e cultura com crianças e adolescentes que aguardam 

atendimento nas salas de espera do Hospital das Clínicas da UFMG. Muitas são vítimas de 

violências, cumprem medidas socioeducativas, são transgênero ou portadores de doenças 

infectocontagiosas, como HIV, situações que por preconceito e desinformação dificultam o 

convívio social, com a família e com a escola.  
Através das intervenções urbanas o projeto busca criar momentos de troca e convivência, 

ocupando o espaço público e ressignificando a rotina da área hospitalar. A ideia é despertar 

uma nova forma de se relacionar com o mundo, estimulando autonomia, protagonismo e 

aumentando a autoestima das crianças e adolescentes atendidas.  
As ações acontecerão nas ruas próximas ao Hospital das Clínicas e nas salas de espera 

dos Ambulatórios. Serão realizadas intervenções como: cafés na rua, exposições de arte, 

apresentações artísticas, performances, dentre outras.  
OBJETIVO GERAL: Através de intervenções urbanas na área hospitalar o projeto pretende  
proporcionar espaços de troca e convivência social para crianças vítimas dos diversos tipos  
de violência e exclusão, garantindo a elas direito à diversidade, direito a ocupar o espaço  
público e conviver bem em sociedade.  
PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vítimas  
de violências. Idade: 07 a 17 anos. Número de atendidos: 60  
PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Indiretamente o projeto atenderá 60 famílias (cerca 

de 600 pessoas.)  
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Regional Centro sul: bairro Santa Efigênia e centro de Belo  
Horizonte. Locais de atendimento: Hospital das Clínicas da UFMG.  
EXECUÇÃO DO PROJETO: 24 (vinte e quatro meses)  
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 114.915,63 (Cento e quatorze mil, novecentos e quinze 

reais e sessenta e três centavos).  
VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2018: R$ 25.247,95  
ENTIDADE PROPONENTE: Instituto Undió  
CONTATO DA ENTIDADE: TEL. (31) 3214-0363 / (31) 3344-4254 / (31) 99934-2563 / e-  
mail: undio@institutoundio.org 

 
SITE: www.institutoundio.org  
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