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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

EIXO I - CULTURA, ESPORTE, MEIO AMBIENTE, INOVAÇÃO, DIVERSIDADE E 

CIDADANIA 

Subprograma de Arte, Cultura e suas Diversidades 

Proposta de Bolsa PBEX Cultural UniSL 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não se conhece nenhuma civilização 

ou agrupamento que não possua manifestações 

musicais próprias. Embora nem sempre seja 

feita com esse objetivo, a música pode ser 

considerada como uma forma de arte, 

considerada por muitos como sua principal 

função (SANTOS 2016). 

A definição de cultura é ampla e 

diferente em certos contextos. Ao mesmo 

tempo, está relacionada ao modo de viver do povo, às manifestações artísticas, às tradições 

populares, à gastronomia, entre outros. No âmbito extensionista, a cultura é uma das oito áreas 

temáticas propostas pelo Plano Nacional de Extensão Universitária. 

A expansão da cultura musical e a interação entre os discentes na universidade estão 

relacionados entre si e são de extrema importância, não somente para a formação profissional, 

mas para a formação cultural do indivíduo. Ao ingressar no ensino superior os acadêmicos se 

deslocam de diversas regiões do Brasil e trazem consigo uma cultura característica de cada local. 

Os espaços da própria instituição são ideais para que possam transmitir essas características 

locais e conhecer outras culturas, sendo esta uma importante ferramenta para inserção social do 

acadêmico. 

O Centro Universitário possui um Coral que desenvolve atividades educativas e 

artísticas, abordando a técnica e a interpretação vocal em suas distintas possibilidades de 

aplicação e prática, desenvolvendo as competências necessárias para interpretação de um 

repertório coral. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O coral abrange a música erudita, folclórica e popular brasileira, envolvendo trabalhos 

originais para o coral e arranjos de canções. 

As atividades culturais, não são apenas uma forma de lazer para a comunidade 

acadêmica, serve para o crescimento pessoal, conhecimento da diversidade cultural, tornado as 

pessoas mais seguras, confiantes e criativas, por isso são de extrema importância para a formação 

pessoal do indivíduo.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Sabe - se que a linguagem da música tem estado sempre presente na vida dos seres 

humanos. A linguagem musical é aquilo que conseguimos conscientizar ou aprender a partir da 

experiência. Educar musicalmente é proporcionar ao jovem educando uma compreensão 

progressiva da linguagem musical, através de experimentos e consciência orientada.  

Quando cantamos entramos em 

contato com a nossa musicalidade e podemos 

adquirir conhecimentos importantes que 

norteiam uma boa iniciação musical. Para cantar 

trabalhamos o corpo, a respiração e a voz, o que 

nos ajuda a desenvolver: Coordenação motora; 

percepção musical; afinação; memória auditiva; 

concentração; cultura e consequentemente o 

respeito pela diversidade. 

Acredita-se que a realização deste projeto de 

incentivo, reafirma o comprometimento dos 

coralistas com os ensaios e apresentações do 

Coral, contribuindo para a difusão e incentivo a 

cultura no campus, bem como a divulgação de 

marca do Centro Universitário São Lucas. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 ENSAIOS 

Os ensaios são realizados semanalmente as terças feiras e quintas feiras das 22h às 

23h30min. 

 

4 PROPOSTA 

É concedido aos acadêmicos do São Lucas Educacional aprovados em processo seletivo do 

programa de Arte, Cultura e suas Diversidades uma bolsa de incentivo financeiro no valor de 

R$400,00 mensais com duração de 6 meses conforme o desempenho do aluno e compromisso 

com o Coral, podendo haver quebra de contrato a qualquer momento em caso de descumprimento 

do Termo de Responsabilidades assinado por ambas as partes. 

O processo Seletivo é conduzido pelo Maestro Regente e Coordenação de Extensão do São Lucas 

Educacional. 

 

5 FORMA DE INCENTIVO 

 Bolsa Cultura semestral no valor de R$ 400,00 (mês) 

6 INGRESSO /ACOMPANHAMENTO 

 

Será apresentado semestralmente um edital de lançamento do Programa Bolsa Cultura 

com prazos estabelecidos para inscrições e processo seletivo. 

Após aprovação em processo seletivo e teste vocal e de instrumentos para entrada no 

Coral, os membros serão acompanhados semestralmente via lista de frequência, participação nos 

ensaios e de formar contínua pelo maestro regente e equipe de coordenação, bem como pelo seu 

desempenho acadêmico em sala de aula. 

Esta análise será realizada semestralmente e abertura de novo processo seletivo e toda 

divulgação será realizada por meio eletrônico. 

Site institucional: https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural 

 

ANEXOS: 

I – Edital - https://www.saolucas.edu.br/repositorio/EditalPBEXCULTURAL2020-CORAL.pdf 

II – Ficha de Inscrição - https://www.saolucas.edu.br/repositorio/PBEXFICHA.pdf  

https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural
https://www.saolucas.edu.br/repositorio/EditalPBEXCULTURAL2020-CORAL.pdf
https://www.saolucas.edu.br/repositorio/PBEXFICHA.pdf

