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O Projeto Cultural faz parte de iniciativas importantes dentro da Universidade que visam complementar a formação do
aluno, dando a ele um conhecimento da diversidade cultural do nossa comunidade interna e externa e
consequentemente formar um cidadão crítico e criativo. A criatividade, nas últimas décadas, tem sido reconhecida
como um dos aspectos mais relevantes do desenvolvimento humano, é vista como uma das responsáveis pelo
dinamismo da sociedade e pelo bem estar do indivíduo na medida em que facilita sua adaptação ao meio. O projeto
nos permite realizar ações que valorizem o desenvolvimento artístico e cultural, oferecendo conhecimentos básicos
que permitem a criação de conteúdos referentes às artes e as culturas, expressar a criatividade e recuperar os valores
humanos, e busca expandir as ações educativas oferecendo à classe acadêmica oportunidade de participação em
atividades socioeducativas culturais, contribuindo para o resgate da cultura local e do desenvolvimento do educando,
como destacamos neste VIII Salão de Extensão: as atividades programadas na Unidade no AGOSTO CULTURAL.
.
Objetivos
O AGOSTO CULTURAL visa Integrar as ações comunitárias dos
eventos culturais da unidade Ulbra Torres com os do município e da
região, potencializando a unificação (e promoção) de talentos
locais, e promovendo externamente a instituição como "território
cultural" para a realização de exposições, palestras, eventos
musicais, etc.

Metodologia
Primeiramente é organizado o cronograma das atividades
institucionais a ser realizadas anualmente na universidade no
projeto com a participação da Direção, Coordenação de Ensino,
Coordenação de Extensão e Pesquisa, Coordenadores de Cursos ,
ACS e Pastoral. A Universidade com o projeto busca através das
parcerias realizadas com as secretarias do município, e instituições
educacionais e sociais públicas e privadas as agendas de atividades
e eventos para compor as ações comunitárias integradas propostas
no projeto. Após são aberto editais para inscrições dos alunos dos
cursos que queiram participar das atividades no AGOSTO
CULTURAL, onde esta grande programação institucional, local e
regional tem ampla divulgação nos meios de comunicação.

Resultados
Com a construção do projeto foi possível organizar e programar de forma
conjunta e antecipada as possíveis ações culturais, realizadas anualmente no
AGOSTO CULTURAL, destacando uma maior participação de professores,
alunos de todos os cursos do Campus e comunidade externa.

Considerações parciais
O Projeto Cultural é importante pois promove a integração social e cultural dos acadêmicos dos cursos do campus que
queiram desenvolver e participar das atividades e eventos promovidos pela universidade, como o que foi organizado no
AGOSTO CULTURAL, possibilitando a integração das ações comunitárias dos eventos culturais da unidade Ulbra Torres
com os do município, potencializando a unificação (e promoção) de talentos locais.
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