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RESUMO

Para a atual proposta do Projeto foi escolhido o musical  LesMisérables, baseado no romance homônimo de Victor Hugo, um dos musicais mais famosos e reproduzidos em todo

o mundo. O Projeto consiste em trazer diferentes culturas ao público em geral, como também aos interessados na participação e produção do musical. Especificamente para o

curso de Direito ele proporciona desenvolver a oratória e a desinibição, elementos essenciais aos futuros juristas. Em consonância coma missão da UEMG, a Unidade Diamantina

dialoga com diferentes setores societários proporcionando conversas pluriculturais, uma relação que leva a Universidade para as ruas   e   traz   as   ruas   para   os   corredores  

da   Universidade,   almejando   neutralizar   a desigualdade e a exclusão, aspecto tão triste da sociedade contemporânea. Os ensaios acontecem no auditório da Unidade

Diamantina com três encontros semanais. Para o desenvolvimento do Projeto foi estabelecido a seleção do musical, solistas e coralistas e do material para as atividades práticas

como parlendas e vocalizes,   assim   como   a escolha dos horários. As apresentações externas acontecerão no decorrer do semestre no Teatro Santa Izabel e em outros

espaços públicos. O presente trabalho se pauta no estudo do musical LesMisérables composto por Claude-Michel Schonberg, com libretoproduzido por Alain Boublil e letras de

Herbert Kretzmer e sua relação interdisciplinarcom Polito (2008) e o Estatuto da Advocacia e da OAB. O projeto visa o aspectoinclusivo e cultural da região, além de auxiliar os

estudantes e participantes a adquiriruma oratória mais desinibida, melhor dicção e posicionamento, além de nos provir umaválvula de escape, aliviando o stress acadêmico. É

palpável a importância do projeto no que diz respeito à formação e enriquecimento cultural de nossa comunidade, assim como  o valor do mesmo no que tange à melhoria

educacional proporcionada pela interdisciplinaridade, que desde sua concepção tem sido o cerne da proposta
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