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Resumo: 
Criado em 2013, o programa “Música no IFRS - Campus Osório” proporciona a comunidade
interna e externa o acesso à educação cultural, contemplando a Lei 13.278/16 e unindo os
pilares da pesquisa, ensino e extensão reconhecendo a cultura como uma elemento essencial
para a formação do indivíduo. Em 2019, o programa é formado por 3 projetos de ensino e 6
projetos de extensão levando a expressão artística para diferentes espaços, cidades e pessoas,
objetivando o estímulo da cidadania, da musicalização e do resgate a cultura da comunidade.
Para a organização das atividade o programa conta com uma equipe de 33 estudantes, entre
bolsistas e voluntários, ofertando mais de 300 vagas para a realização das diferentes atividades
e atinge, por meio de apresentações para a comunidade interna e externa, um público de
aproximadamente 4.000 pessoas anualmente. As atividades ofertadas pelos projetos são
realizadas por seus respectivos bolsistas e estudantes voluntários, responsáveis pelo suporte
organizacional das ações e pelo gerenciamento (ensaios, reuniões, acompanhamento das
ações, apresentações culturais, divulgação das ações e condução dos participantes dos
projetos), auxiliados pela professora de música do campus e coordenadora do presente
Programa, Agnes Schmeling. A realização dessas ações resulta em diferentes formações,
como organização, trabalho coletivo, comunicação, capacidade de tomar decisões, desenvolver
lideranças, entre outras habilidades. As mesmas, agregam não apenas à vida musical dos
participantes, mas também à vida pessoal e profissional. O programa atinge seus resultados por
ofertar atualmente ensaios de canto coral para mais de 100 participantes, por levar aula de
música a 53 alunos da Escola Estadual de Morro Alto, por oferecer aulas de violão, guitarra,
baixo, percussão, flauta e teatro, por proporcionar um lugar para alunos do campus
compartilharem suas habilidades artísticas, chamado de Espaço Cultura, por criar uma banda
urbana do campus denominada Polisenso e por ofertar plantões na sala de música, para os
alunos que querem usufruir do espaço e dos instrumentos. Com 7 anos de desenvolvimento, o
Programa atinge seus objetivos de atuar e levar educação musical e cultural a comunidade,
contribuindo no crescimento pessoal e emocional dos participantes, ajudando a criar cidadãos
críticos e sensíveis.
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