
 

 

 

ARTE NO CÂMPUS 

 

Prioridade Promover na UCB a cultura do humanismo solidário e a ecologia integral. 
 

Diretriz de Pastoralidade  Formação para os protagonismos eclesial e político. 
Diálogo intercultural e com o diferente. 
Predileção pelos mais pobres ou vulneráveis. 
 

NOME DO PROJETO ARTE NO CÂMPUS 
 

Objetivos Geral: Em pareceria com iniciativas já existentes e fomentando outras, promover 
junto à comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília ações 
artístico-culturais, como dimensões essenciais para o desencadeamento de 
processos educativos-pastorais, os quais qualificam a formação integral da 
pessoa, por meio da arte e da diversidade cultural. 
Específicos: 

 Oferecer à comunidade acadêmica da UCB para a expressão e 
entretenimentos artísticos/culturais em que as pessoas possam demonstrar 
suas habilidades e talentos. 

 Proporcionar espaços de convivência para apresentações artísticas e 
culturais. 

 Incentivar as habilidades artísticas dos discentes e docentes. 

 Incentivar os colaboradores técnico-administrativos à participação e 
apresentação de suas habilidades artísticas, como por exemplo, música e 
entre outros. 

 Aplicar uma enquete junto à comunidade acadêmica para mensurar o 
interesse de ações culturais dentro do Câmpus, por meio da ferramenta 
Google Formulário.  

 Buscar parcerias com artistas e/ou grupos artísticos e culturais, do Distrito 
Federal e do entorno. 

 Desenvolver ações para a participação efetiva da comunidade interna e 
externa nas atividades culturais e artísticas da UCB.  

 

Atividades Promoção de eventos multiculturais, como: intervalos culturais, formação de 
coral, apresentações musicais, oficinas de música, ações voltadas ao teatro, à 
dança, entre outras atividades culturais-religiosas. 
 

Período Segundo semestre de 2021. 
 

Interlocutores Público-alvo: estudantes, educadores técnico-administrativos e docentes. 
 

Interfaces Pró-Reitoria de Administração 
Gerência de Relacionamento e Comunicação 
Gerência de Capital Humano 
Secretaria Geral Acadêmica 
 

Responsáveis Coordenação de Pastoralidade  
 

Recursos Previsão orçamentária, Centro de Custos: 0.04.4.3.08 – Setor de Pastoralidade, 
contas: 5.1.2.1.01.05 - Material de Escritório, 5.1.2.1.01.09 - Material Audiovisual 
/ Fotográfico,5.1.2.3.01.19 - Serviços Gráficos. 
 

Indicadores Ter no segundo semestre 70% dos gestores dos setores - Pró-Reitoria de 
Administração, Gerência de Relacionamento e Comunicação, Gerência de 
Capital Humano, Secretaria Geral Acadêmica envolvidos no desenvolvimento das 
ações culturais.  
Buscar a adesão de pelo 80% da comunidade acadêmica nas atividades 
artísticas. 
Aplicar questionários via Google Formulário para levantamento de atividades 
artísticas no Câmpus, em junho de cada ano. 
 

Metas Criar e proporcionar espaços de convivência e apresentações artísticas e 
culturais no Câmpus UCB, a partir do segundo semestre de 2021. 
 

  


