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Universidade Desce o Morro

O Universidade Desce o Morro – UDM – é um projeto

social desenvolvido pelos estudantes membros das

Associações Republicanas, REFOP (Associação das

Repúblicas Federais de Ouro Preto) e ARROP

(Associação das Repúblicas Reunidas de Ouro Preto),

que trabalham em conjunto com as Associações de

Moradores, instituições estudantis e cidadãos da

cidade.

O UDM realiza ações de intervenção nessas

comunidades, gerando assim troca de

conhecimentos em diversas áreas e com

compartilhamento de experiências e valores entre

moradores da cidade e estudantes. Buscando não só

melhorar as relações interpessoais entre os envolvidos

como, também, trazer benefícios materiais à

comunidade envolvida.



Potencial do Universidade 

Desce o Morro

As Associações Republicanas supramencionadas, que

somam aproximadamente 1000 estudantes ufopianos,

se organizam e trabalham em busca da consecução

dos objetivos definidos e orientadores do projeto.

Com o apoio da mão de obra republicana e de

inúmeras entidades da UFOP e da cidade, é possível

maximizar resultados de ações, com um custo

relativamente baixo, em áreas como a educação,

cultura, esporte e zelo pelo patrimônio público,

principalmente espaços coletivos.





Objetivo geral do projeto

Nosso objetivo é construir uma parceria mutua entre

estudantes e moradores ouro-pretanos, gerando um

ambiente e uma convivência mais agradável entre e

para as partes em todo e qualquer espaço. Assim,

busca-se construir e consolidar a interação entre todos

os ouro-pretanos, sejam os de nascimento ou os

republicanos.

A interação é alcançada através de mutirões feitos

para reforma e manutenção de espaços públicos,

com a realização de atividades, intervenções culturais

e oficinas ao longo de um período, além de um

evento maior realizado para celebrar o fechamento

de mais uma etapa do projeto.



Histórico

O projeto, que atualmente caminha em sua 5ª

edição, ocorreu pela 1ª vez na quadra do Bairro Vila

Aparecida. Em seguida estivemos na quadra do Bairro

São Cristóvão, na Escola Estadual Desembargador

Horácio Andrade e na quadra do Caminho da

Fábrica.

Ao longo desse período, algo que começou com um

evento sociocultural concentrado em um dia, passou

a almejar muito mais, com a realização de

manutenções em locais públicos e ações educativas

e culturais em dias variados, tornando-se um projeto

perene.





5ª edição do Universidade 

Desce o Morro

Na 5ª edição do UDM estaremos na escola Professor

Hélio Homem de Faria. Com a parceria entre o

projeto, a instituição e a Associação de moradores do

Caminho da Fábrica, serão feitos trabalhos de

manutenção e reforma na escola e ações em

espaços públicos da localidade. Com a sua parceria

alcançaremos, juntos, muito mais.

As reformas e manutenções, levantadas de acordo

com as necessidades diagnosticadas na e pela

instituição, as atividades planejadas entre a escola e

republicanos, visando promover a cultura, conteúdos

educativos e o incentivo ao esporte, são viabilizadas

através de parcerias com várias outras entidades,

apoio do comercio local e das pessoas que veem a

possibilidade de fazer algo que possa ajudar e fazer

diferença.



Como viabilizamos o 

Universidade Desce o Morro

Colaboradores

Para execução do projeto é necessária a captação de
recursos. Para isso formamos uma comissão que trabalha na
busca de parcerias, como apoio financeiro e material de
empresas, comércios e ex-alunos da universidade. Em

contrapartida promovemos a divulgação desses apoiadores
em diferentes mídias (mídias sociais, banners, carros de som,
camisa, rádio e outros), certificamos a parceria e
promovemos a solidariedade e amor ao próximo.

A Tendinha Solidária é, em si, um projeto menor que se insere
e dá aporte ao UDM. Uma parte da comissão trabalha na
venda de alimentos; doações são feitas pelas Repúblicas
associadas (tortas, bolos e afins) e são revendidas nas

Paróquias do Pilar e do Rosário, após as missas de domingo.
Essa atividade, que é realizada de forma constante durante o
ano letivo, traz um aporte financeiro interessante ao projeto,
ajudando na divulgação e na manutenção da
independência do Universidade Desce o Morro.

Tendinha Solidária



Atividades desenvolvidas

Os recursos arrecadados pelo projeto são destinados

à compra de materiais e insumos necessários à

realização dos trabalhos de revitalização como

pintura, limpeza, manutenções e pequenas reformas.

Quanto se torna necessário o empenho de mão de

obra especializada, buscamos fazer parcerias com

profissionais locais gerando movimentação de renda

local e aumentando a interação entre os envolvidos e

afetados pelo projeto

Boa parte do aporte arrecadado será usado na

compra de materiais para as oficinas e intervenções

culturais e para fornecer e garantir a realização do

evento principal que acontecerá em agosto.





O evento UDM

O Universidade Desce o Morro é uma ação

sociocultural, organizada por estudantes republicanos

com a colaboração de entidades ligadas a UFOP, a

própria localidade onde o projeto ocorre e do

município em geral.

Durante um domingo ocorrem oficinas, apresentações

de teatro e de música, atividades ligadas ao esporte e

exposições. Elas acontecerão na escola, promovendo

a aproximação e troca de conhecimento entre

moradores locais e estudantes.



Estamos à disposição a qualquer momento para sanar dúvidas e conversar. Esse diálogo é de extrema 
importância para evolução continua do Universidade Desce o Morro. Precisamos dá sua parceria. Fazer 

o bem ao próximo não pode ser medido em cifras.

Acompanhe-nos
universidadedesceomorro@gmail.com 

(31) 98275-8089 & (31)3552-3140 (Marco Aurelio) 

(31) 99248-7463 & (31) 3551-1863 (Matusalém)

Nos contate

Para acompanhar o andamento

do universidade acesse a página

no facebook ou baixe o aplicativo

Barcode Scanner e use no

seguinte Qr code:
/universidadedesceomorro


