FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1- IDENTIFICAÇÃO: Atividade Complementar

2- TÍTULO DO PROJETO: INTERVALO CULTURAL

3- CURSOS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS:
- INTERNOS: Cursos de Graduação da UNIUBE
- EXTERNOS: Diversos

4- COORDENADOR:
Professor(a) responsável: Stéfano Schwenck Borges Vale Vita
Curso: Engenharia da Computação
Telefone e/ou e-mail: stefanoborges@gmail.com

5- ÁREA DE CONHECIMENTO/ÁREA TEMÁTICA EM QUE SE DESENVOLVERÁ A PROPOSTA:
Promoção Humana

6- OBJETIVOS:
- Geral:
O projeto intitulado Intervalo Cultural trata de apresentações artísticas que serão realizadas
pelos alunos ou colaboradores da UNIUBE/Campus Rondon, no período de intervalo das aulas do
período noturno. O projeto busca incentivar a participação dos alunos dos cursos de Engenharias,
Direito e Administração da UNIUBE/Campus Rondon em uma atividade cultural que envolve música,
dança, stand up comedy, entre outras atividades artísticas de interesse.

- Específicos


Prover aos participantes e alunos do Projeto uma interação com os alunos da instituição;



Despertar nos alunos que participam do projeto a responsabilidade e a importância de ações
culturais;



Favorecer ações de fortalecimento emocional e social;



Registrar através de relatos de experiência, em eventos científicos, as atividades
desenvolvidas no Projeto Intervalo Cultural pelos acadêmicos;



Estimular à pesquisa das expressões artísticas locais e regionais;



Divulgar em Congressos, Simpósios, Seminários e Workshops o trabalho desenvolvido no
Projeto Intervalo Cultural.
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7- JUSTIFICATIVA

O evento é uma forma de incentivar as iniciativas artísticas dentro da própria universidade e
da comunidade visando complementar a formação do estudante dando a ele um conhecimento da
diversidade cultural do nosso país e consequentemente formar um cidadão crítico. Neste sentido o
Projeto Intervalo Cultural, tem como objetivo enriquecer a formação cultural dos alunos e descobrir
novos talentos, possibilitando maior aproveitamento do intervalo de aulas de forma descontraída por
meio de apresentações artísticas culturais.

8- Público a que se destina
- Alunos da UNIUBE.

9- DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA
As apresentações vão desde de esquete de teatro, poesia, música, dança, cinema e
exposições. Os interessados em participar deste projeto deverão entrar em contato com o PIAC, pelo
telefone: 34 3292-5617 e e-mails: udi.piac.rondon@uniube.br e stefanoborges@gmail.com.
Os créditos finais só serão lançados como atividade complementar após a entrega do
formulário de inscrição e execução da ação/apresentação artística, no dia pré-estabelecido pelo
professor coordenador do Projeto, de acordo com o cronograma do PIAC.
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