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RESUMO

O fulcro do presente é evidenciar a contribuição para a formação interdisciplinar dos acadêmicos do curso de Direito da UEMG - Unidade Diamantina embasado nos projetos

culturais integrados - ensino, pesquisa e principalmente extensão - apresentados pela atual Unidade Diamantina, em Diamantina. 

Como objeto específico nos deteremos no desenvolvimento do Coral Universitário e suas propostas junto à comunidade. Para a realização da pesquisa, serão analisadas todas

as atividades e eventos, culturais integrados, da Unidade Diamantina de março de 2012 a outubro de 2016. Os projetos serão selecionados e analisados por semestre e inseridos

em formulário próprio. A proposta, de extrema relevância, sublinha a diferenciação entre o projeto pedagógico da extinta Faculdade de Ciências Jurídicas (FCJ) e o Plano de

Desenvolvimento Institucional da atual Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade Diamantina (UEMG) e o eventual desenvolvimento das atividades integradas em

Diamantina. Além desse aporte, autores como Polito (2008), que discorre sobre a oratória e a inibição, Marcon (2011), que endossa com técnicas para falar em público

direcionando para a dicção, além de educadores musicais, que somarão para o discurso agregando especificidades sobre o aprendizado musical informal, no que tange

especificamente sobre o Coral Universitário, serão de grande valia para fundamentar nossa argumentação. 

O Coral Universitário, na atualidade, é considerado como um “divisor cultural” entre a extinta FCJ e a atual UEMG, mas quais são os elementos que o diferenciam dos demais

corais da cidade de Diamantina? 

O que justifica alunos de outras IES, estudantes do ensino médio e profissionais do setor público e privado procurarem a Unidade para fazer parte do Coral? Em que ponto,

quanto e como essa procura interfere na aderência de outros acadêmicos do curso de Direito no Projeto? As questões elencadas são respondidas no presente, às vezes de forma

afirmativa, outras com réplicas não necessariamente responsivas. 

Mas, concretamente, o Projeto, em sua terceira edição, contempla de forma ampla as relações intrínsecas entre o ensino – três encontros semanais com a utilização de materiais

diversos, desde a utilização de parlendas à leitura e interpretação de poemas, além do conteúdo regular que é o estudo da partitura do programa atual – a pesquisa – não apenas

os bolsistas, mas acadêmicos de outras IES escrevem e publicam sobre o Coral Universitário – e a extensão – que tanto abre as portas da Unidade Diamantina para a

comunidade, e todos os interessados e envolvidos no Projeto, como se apropria dos espaços públicos da cidade e da região. Sua estrutura basilar é interdisciplinar assim como o

seu compromisso com a missão da Universidade o obriga, de forma prazerosa, ser dialógica. 

Mas quais foram os projetos desenvolvidos pela FCJ? Qual a sua inserção extensionista? Podemos fazer, mesmo cientes da diferença entre as propostas institucionais, uma

paralelo entre a sua contribuição para a sociedade Diamantinense e a da UEMG? 

Ao longo do presente ano estão sendo realizadas atividades para apresentar algumas das atividades e eventos, culturais integrados, da Unidade Diamantina de março de 2012 a

junho de 2016.

Esperamos com o presente trabalho apresentar, de forma pontual e concisa, um estudo comparativo com o intuito de melhorar, quantitativamente e qualitativamente, a atuação

da UEMG na cidade de Diamantina e região.

Projeto 1


