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Resumo: 
O Projeto ‘Espaço Cultura’ é um projeto de extensão, vinculado ao programa ‘Música no IFRS,
campus Osório’. Tem seu início neste ano (2019) e visa organizar e oferecer apresentações
artístico-culturais no campus Osório, nas quintas feiras, nos turnos da manhã (10h10min) e na
tarde (16h), nos intervalos do ensino médio integrado (EMI). São apresentações da área das
artes (música, teatro, dança, artes visuais) ou da área das letras (poesia, contação de estória,
entre outras), apresentadas pelos alunos ou servidores campus. Para execução do projeto
realizamos o seguinte planejamento: em maio houve reuniões para discussão da proposta; em
junho, pesquisa para o melhor dia e áreas de interesse; em julho, inscrições e de agosto a
novembro, apresentações divulgadas no site, nas salas e no mural do campus. Os interessados
em participar se inscrevem com os bolsistas, através de um formulário on-line. Como resultados
temos planificado as seguintes apresentações: discotecagem, esquete teatral, dança
contemporânea, dança gauchesca, voz e violão, voz e teclado e declamação de poesia. Além
de levar apresentações para comunidade escolar, que geram uma descontração para os alunos
e servidores, o nosso projeto oportuniza a apresentação de ‘novos artistas’, fato que auxilia a
desvelar ‘talentos’. Como bolsistas somos desafiados a pensar um projeto, a planejar, a
organizar, a desenvolver habilidades, a lidar com pessoas e responsabilidades. Pela aceitação
do público, que reúne cerca de 50 alunos e servidores por apresentação, esperamos que este
tenha continuidade.
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