CULTURA
UNIBRASIL
O incentivo à cultura é marca do UniBrasil
Centro Universitário. As experiências
compartilhadas pela vivência cultural
enriquecem o conhecimento, ampliam os
horizontes e fortalecem o pensamento
crítico. Projetos como o Grutun! Grupo de
Teatro UniBrasil e diversas parcerias no
âmbito cultural, desenvolvidos dentro e
fora da comunidade UniBrasil, promovem
o diálogo necessário à formação ética e
cidadã.
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Uma das artes mais valorizadas pelos brasileiros, e na qual estamos entre os melhores do mundo,
a música é a verdadeira linguagem da alma. Nas salas de concerto, rodas de samba e quintais do
chorinho, encontramos na música a nossa expressão cultural por excelência.
Ao lado das ciências, tecnologia e do conhecimento literário, é inegável a influência da música na
construção de nossa identidade social, todas as formas artísticas permitem ao ser humano transcender
seu dia a dia, facilitam o autoconhecimento e favorecem o relacionamento entre as pessoas.
Ao propor o projeto Acordes, o UniBrasil Centro Universitário oferece complementação cultural ao
mesmo tempo em que propicia um encontro informal entre estudantes, professores e funcionários,
vale a pena chegar mais cedo na instituição nos dias de espetáculo.

BANDA 7MO
No dia 12 de maio, a partir das 18 horas, a banda
curitibana de rock gospel 7MO se apresentou
no UniBrasil. O grupo é composto por Jack
Ribeiro (vocal), Mateus Reis (teclado), Luca
Reis (bateria), Jairo Rodrigues (baixo), Befe
(guitarra) e André Felipe (guitarra). O som é
recheado de riffs pesados e tem uma sonoridade
bastante peculiar; em suas letras, a banda
reproduz um pouco da ideologia cristã, que faz
parte de seu gênero musical. Para os músicos
da 7MO, participar do UniBrasil Acordes “É uma
honra e um privilégio, é um público bastante
diferente e, ao mesmo tempo, acolhedor. É
muito legal proporcionar um momento como
esse de descontração e cultura para os alunos”.
Já para o vocalista, Jack Ribeiro, levar o som
da banda para o campus do UniBrasil é uma
oportunidade de mostrar o trabalho da banda
para os acadêmicos. “Eu acho muito bacana
a ideia do UniBrasil de divulgar o trabalho de
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bandas locais, isso é sensacional. Aqui passam
milhares de alunos todos os dias, hoje estamos
tendo a chance de mostrar o nosso trabalho,
independente da aceitação, é uma oportunidade
dos alunos conhecerem o nosso som e a nossa
ideologia. Pra gente isso proporciona uma
visibilidade muito bacana”, afirmou.
Camile Kogus, estudante do 7° período do curso
de Jornalismo, destaca: “Eu acho esse projeto
bem bacana porque mostra a preocupação do
UniBrasil de divulgar uma cultura para todos,
não é um espaço fechado, é um espaço aberto
para divulgar cultura e o trabalho dos artistas.
Isso demonstra a preocupação do UniBrasil
não só com o ensino de qualidade, mas
também de oferecer outras perspectivas aos
alunos”.
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