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Objetivos:
• Ampliar as atividades extracurriculares da Instituição de Ensino, inserindo corpo
docente, discente e administrativo;
• Descobrir e incentivar o desenvolvimento de talentos artísticos e culturais no CE;
• Despertar o interesse, incentivar e estimular a importância das manifestações
artísticas no cotidiano da comunidade universitária;
• Construir estratégias que viabilize a participação da comunidade acadêmica nas ações
culturais a serem desenvolvidas;
• Estimular e integrar a comunidade acadêmica em projetos artísticos culturais que
promovam a cidadania;
• Valorizar e refletir sobre as principais manifestações da cultura local;
• Propiciar a expansão, a importância e a convivência com as atividades junto às
comunidades circunvizinhas, permitindo por em prática o exercício e a comunhão da
cidadania vivida na universidade.
• Construir um levantamento de opinião dos/as participantes dos eventos a fim de saber
a viabilidade da continuação desse projeto.

Resumo: Esse projeto surgiu da necessidade de um espaço que desperte e promova o
gosto pela arte e pela cultura, fortalecendo laços de interação e pertencimento no
Centro de Educação. É uma proposta viabilizada em parceria com o DA de Pedagogia,
Grupo de Estudo Formação de Professores, Arte e Inclusão – GEFAI e o Grupo
Interdisciplinar de Estudos em Representações Sociais e Educação - GIERSE. Pretende
promover e produzir arte e cultura em suas diversas formas de expressão, como
descobrir e incentivar o desenvolvimento de talentos artísticos e culturais. Para a
implementação do trabalho, será desenvolvida uma sistemática de divulgação da
proposta, em seguida, organização de uma comissão, formada por alunos e professores
para a sistematização da programação de apresentações culturais. Com este projeto
pretende-se integrar a comunidade acadêmica em propostas artísticas culturais que
promovam a cidadania através da valorização e reflexão sobre as principais
manifestações da cultura pernambucana. Nesse sentido, acredita-se que é possível
desenvolver um trabalho com um público em média de 100 participantes, entre alunos,
professores e comunidade. Nesses encontros, teremos apresentações de alunos e
professores, recitando, cantando, tocando violão, dançado, expondo suas produções
artísticas, bem como pessoas da comunidade artística pernambucana. O Projeto Sextas

Interculturais pretende oportunizar momentos de lazer e reflexão sobre a cultura e a
arte popular. Nesse sentido, essa ação contribuirá para a construção da cidadania, uma
vez, que a cultura desempenha importante papel no fortalecimento da autoestima,
desenvolve o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo, nesse caso à
universidade.

