
 Com as temáticas amor, família, infância, brincadeiras, 
cultura e arte: alimentos para o espírito, a Universidade 
do Extremo Sul Catarinense (Unesc), com o Espetáculo 
Noite de Luz, convida a comunidade para brindar 
a chegada do Natal e a cultura. O Natal é uma festa 
mundialmente celebrada e tem sido, ao longo da 
história, motivo das mais variadas manifestações pelos 
diferentes povos. Nosso propósito é oferecer um 
espetáculo que sensibilize o público sobre a importância 
da cultura da paz e da união das famílias. Para isso, 
envolveremos mais de 300 artistas regionais num evento 
único de Artes Integradas, articulando as linguagens da 
música, da dança e do teatro em um cenário preparado 
para atrair os olhares e abrandar os corações.

 Por entender que o acesso à cultura é um direito de 
todos, buscamos, com a realização do festival, garantir 
esse direito à população. Desejamos estabelecer 
diálogos culturais, evidenciar artistas, provocar emoções 
e contribuir para a formação de público apreciador e o 
fortalecimento do campo artístico-cultural.

 As Políticas de Cultura da Unesc visam “Fortalecer o 
processo de formação cultural da comunidade interna 
e externa da Unesc, através dos conhecimentos e 
experiências estéticas e poéticas, visando à ampliação de 
repertório, à reflexão e à inserção social”.

 Logo, contribuir para a democratização do acesso à 
cultura é uma das formas que a Universidade, em suas 
políticas e propostas de Extensão Universitária, encontra 
para estabelecer vínculos com a comunidade regional 
em prol da cultura.

 Sabemos que ao aprovar o projeto Noite de Luz na 
Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Ministério da 
Cultura pela terceira vez, isso nos faz refletir ainda mais 
sobre a importância da cultura na vida das pessoas. Por 
isso, nós nos propomos a trabalhar com maior empenho. 
Desse modo, esse trabalho acontece por meio de muitas 
mãos e envolve grupos de profissionais de diferentes 
áreas, para além dos artistas que estarão nos palcos, 
ou seja, comunicadores, cerimonialistas, costureiras, 
contadores, figurinistas, cenógrafos, iluminadores, 

maquiadores, captadores, eletricistas, fotógrafos, entre 
outros, os quais são necessários para a produção e 
gestão de um projeto cultural como esse.

 É importante registrar que o projeto Noite de 
Luz já aconteceu dentro do campus por sete anos 
consecutivos (até 2000) e nasceu dentro do Coral 
Unesc, a partir da proposição da então coordenadora 
do Coral, Sonia Léa Reichardt Machado, e do maestro 
Antônio Luiz Urnau. A partir de 2011, com a aprovação 
do projeto na Lei Rouanet e a captação de recursos nas 
empresas, somadas ao apoio da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, da Prefeitura Municipal de Criciúma/Fundação 
Cultural de Criciúma, da RBS TV e de todos os meios 
de comunicação da região, passamos a desenvolver 
as edições no Parque das Nações Cincinato Naspolini, 
em Criciúma/SC, garantindo que um grande público 
pudesse acessar a cultura. Em 2013, novamente 
realizamos o espetáculo nesse local. No momento, 
estamos nos preparando para a terceira edição, que 
acontecerá no dia 29 de novembro de 2015 (domingo), a 
partir das 19h30. 

 Agradecemos aos patrocinadores Anjo Tintas e 
Bistek Supermercados que, via Lei Rouanet, garantem 
a realização do Noite de Luz - Ano III. Ainda é possível 
incentivar o evento, destinando doações ao projeto, o 
qual está cadastrado no Programa Nacional de Apoio à 
Cultura (PRONAC), do Ministério da Cultura (MinC), sob o 
número 146383, e abater do Imposto de Renda (pessoa 
física ou jurídica). 

 Como se espera de uma Universidade Comunitária, 
trabalhamos para promover o desenvolvimento da 
percepção/compreensão da cultura na comunidade, 
fomentando as condições de criação, circulação e 
fruição, a partir de projetos institucionais que possam 
reconhecer, valorizar, promover e proteger a diversidade 
cultural regional. Temos o entendimento de que o 
público é a parte que alimenta o espetáculo e de que a 
missão da cultura é acrescentar humanidade à vida das 
pessoas. Sendo assim, doe alimentos não perecíveis e 
participe do Noite de Luz Unesc. Emocione-se, fruindo 
cultura e arte.
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