
Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de fortalecimento
do patrimônio em Matozinhos; empreendedorismo e projetos

comunitários são alguns dos temas abordados
Durante os meses de outubro e novembro, serão oferecidos minicursos presenciais em áreas
como empreendedorismo, educação ambiental, elaboração de projetos e gestão de resíduos.

Todos as formações preveem certificação.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2022 – Estão abertas, até dia 14, inscrições para minicursos
gratuitos e presenciais em Matozinhos, com foco em empreendedorismo e escrita de projetos
comunitários. Os ciclos formativos são ofertados pela AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs e 
acontecerão entre os dias 17 e 27 de outubro, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
dos diversos patrimônios da cidade, por meio da criação e fortalecimento de projetos voltados
para cultura, natureza e história locais. 

As formações em empreendedorismo e elaboração de projetos comunitários serão 
realizadas no Palácio da Cultura e no Museu Oju Aye, respectivamente. Em novembro, ainda 
serão divulgados minicursos sobre conscientização ambiental, resíduos sólidos e gestão de
resíduos em água. Todos os cursos têm carga horária de 16h e oferecem certificação em 
parceria com a UFMG. Pessoas interessadas podem se inscrever e tirar dúvidas pelo 
WhatsApp: (31) 9 9635-6150.

Para saber mais, acompanhe o Instagram: @patrimoniomatozinhos.
 

Minicursos gratuitos - Matozinhos
Inscrições e dúvidas pelo WhatsApp: (31) 9 9635-6150

Carga horária: 16h
Realização: AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs. Certificação em parceria com a UFMG

Outubro 
1. Empreendedorismo: como transformar ideias em um empreendimento? Essa é a 
proposta do minicurso de empreendedorismo, que apresenta o passo a passo de como 
montar um plano de negócio. A formação também contará com tutorias para os 
participantes desenvolverem seus projetos. 

Segundas e quartas, de 19h as 22h – Dias 17, 19, 24 e 26 de outubro

http://aic.org.br/


Local: Palácio da Cultura  
 
2. Projetos comunitários – do papel à prática: na formação, os inscritos irão aprender a 
transformar ideias de ações comunitárias, culturais ou sociais em projetos estruturados e 
alguns dos caminhos para viabilizá-los. Além dos encontros formativos, os participantes 
terão tutoria para auxiliar na construção dos projetos. 
 
Terças e quintas, de 19h as 22h – Dias 18, 20, 25 e 27 de outubro
Local: Museu Ojú Ayiê 

  
Sobre a iniciativa
 
Desde 2021, a AIC e a Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias da RMBH – SABIC,
em parceria com a Cimento Nacional e a Prefeitura de Matozinhos, vem desenvolvendo ações
voltadas  ao  fortalecimento  e  divulgação  dos  patrimônios  histórico,  natural  e  cultural  de
Matozinhos, com foco na educação patrimonial junto a comunidades escolares e em de visita
virtual na Fazenda Bom Jardim e na Gruta do Ballet. A proposta se expandiu para além dos
muros das escolas e agora caminha para toda a cidade. De 2022 a 2023, iniciativa atuará nas
frentes  de  formação,  mobilização  e  promoção  de  iniciativas  comunitárias  locais,  sempre
voltadas para o rico patrimônio matozinhense. As ações promovidas neste ano contam com
apoio do Museu Oju Ayê e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).  
 
Sobre a AIC 
Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que 
norteia o trabalho da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos 
que soma quase 30 anos de atuação, com variados projetos e programas sociais voltados 
para a construção da cidadania. Seu trabalho já obteve o reconhecimento de mais de 30 
prêmios nacionais e internacionais, concedidos por organizações como ONU Cidades, Unicef 
e Unesco.
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