
 No grande universo multicultural que é o 
campus universitário, percebemos a necessidade de 
abrir espaços para o desenvolvimento cultural, uma vez 
que somos todos produtores e consumidores de cultura. 

 Consideramos fundamental a participação 
e o envolvimento de cada um, a partir de seus 
interesses pessoais nas linguagens artísticas e nas 
diferentes dimensões da cultura, nos projetos e nas 
ações desenvolvidas na Universidade. Por esse motivo, 
buscamos estimular a participação de funcionários, 
docentes, discentes e comunidade em geral na 
perspectiva de evidenciar suas potencialidades culturais 
nos seres humanos que as ritualizam e dinamizam.

 Para isso, o Setor Arte e Cultura da Universidade 
do Extremo Sul Catarinense, diretamente ligado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a partir 
do que rege suas Políticas de Cultura (Resolução nº 
04/2011/Câmara Propex), busca “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”, uma vez que a cultura é 
uma das áreas temáticas definidas pela Rede Nacional de 
Extensão. 
 
 Percebemos a cultura como um direito 
fundamental do ser humano, como dimensão simbólica 
da existência desses seres, como construtora de 
identidades e ainda como um importante vetor do 
desenvolvimento econômico e social. 

 Pensar a cultura como fator de 
desenvolvimento significa valorizar as muitas identidades 
individuais e coletivas. O investimento na formação e no 
desenvolvimento cultural contribui para a consolidação 
do bem-estar e o desenvolvimento regional sustentável, 
pois entendemos que a missão da cultura é acrescentar 
humanidade à vida das pessoas.

 O desenvolvimento da cultura na Unesc está 
em consonância com o Plano Nacional de Cultura 
(2010-2020, definido pela sociedade e aprovado pelo 
Congresso Nacional/Ministério da Cultura). Nesse 
sentido, a cultura na UNESC aponta para seis princípios, 
a saber: 1) cultura articulada com as demandas sociais, 
políticas públicas e identidade regional; 2) cultura que 
possa revelar potenciais para transformação social; 3) 
cultura articulada com o ensino, a pesquisa e a extensão, 
que evidencie a Universidade e suas produções; 4) 
cultura que privilegie a especificidade de equipamentos 
culturais e seja desenvolvida com a participação 
de outras instituições; 5) cultura que contemple a 
diversidade, a produção e a fruição cultural; 6) cultura 
que proponha o debate acadêmico científico.

 Quanto ao incentivo à cultura, a Unesc, 
entre outros meios ao seu alcance e mediante a 
aprovação de projetos, disponibilidade orçamentária 
e metas prioritárias, incentiva a cultura por meio de: a) 
concessão de Bolsas de Extensão relativas a atividades 
culturais (Resolução nº 16/2010/CONSU) aos discentes 
envolvidos em projetos culturais; b) convênio para o 
desenvolvimento de projetos e grupos culturais; c) 
concessão de auxílio e financiamento para execução de 
projetos; d) intercâmbio e parcerias interinstitucionais; 
e) atividades artístico-culturais voltadas à comunidade 
acadêmica; f ) realização de eventos culturais voltados à 
comunidade regional; g) representação institucional em 
eventos científicos, artísticos e culturais; h) definição de 
espaços para as ações culturais.

 Sendo assim, como se espera de uma 
Universidade Comunitária, trabalhamos para promover 
o desenvolvimento da percepção/compreensão da 
cultura na comunidade acadêmica, fomentando as 
condições de criação, circulação e fruição, a partir de 
projetos institucionais que possam reconhecer, valorizar, 
promover e proteger a diversidade cultural, contribuindo 
para a formação de melhores cidadãos.
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