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SEMIC PUCPR – Seminário de Iniciação Científica da PUCPR
Programação do Setor Cultural

CULTURA PUCPR
A PUCPR respira arte e cultura. Venha participar dos nossos eventos e das frentes artísticas do setor Cultural. Conheça
mais sobre o Coral Champagnat, a Orquestra Experimental e o TANAHORA - Grupo de Teatro da PUCPR.
Saiba mais em: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/cultura/

PROGRAMAÇÃO
Orquestra Experimental com “Don’t Stop Believin”
A Orquestra Experimental da PUCPR é um grupo de música instrumental, formado por estudantes dos cursos de
graduação da PUCPR e músicos da comunidade local cujo objetivo é proporcionar, por meio da prática de conjunto, o
desenvolvimento de talentos na interpretação dos mais variados gêneros musicais – entre eles, rock, MPB e trilhas
sonoras de filmes e séries de TV.
Sob a direção musical do Maestro Aramis Mendes, o grupo abriu a 18a. edição do festival Revele Seu Talento, em 9 de
outubro de 2020, com o lançamento, em primeira mão, da gravação de “Don’t Stop Believin’”, da banda Journey. O
evento foi realizado em formato digital por conta do contexto de isolamento social advindo da pandemia de COVID-19.

ACESSE: https://youtu.be/ylg6740HCag

Coral Champagnat com a Banda Teachers
O Coral Champagnat da PUCPR é composto por estudantes da Graduação da Universidade e cantores profissionais que
integram a equipe técnica do coro, sob a regência da maestrina Rosemeri Paese.
O grupo possui intensa atividade artística dentro e fora da universidade, participando de concertos, encontros de corais e
eventos institucionais, além de promover a difusão do Canto Coral e participando de ações sociais.
Este vídeo contará com a participação da Banda Teachers – composta por professores da PUCPR. O repertório é composto
por duas canções que fazem parte da trilha do musical Hair: “Aquarius” e “Let the sunshine in”. O vídeo foi gravado em
tempos de pandemia, com cada componente em sua casa.

ACESSE: https://youtu.be/JpXQ-wTwCZw

#TBT Cultural
Concerto Mistura Brasileira
Orquestra Experimental e Coral Champagnat
Se você estava na PUCPR em 2017, deve se lembrar deste concerto da nossa querida Orquestra Experimental,
acompanhada pelo Coral Champagnat. O repertório escolhido pelo maestro Aramis Mendes mergulhou na MPB no
concerto "Mistura Brasileira". Vamos relembrar um pouquinho desses momentos?

ACESSE: https://www.youtube.com/watch?v=9kMZfdN2DaY
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Momento Beatles com o Setor Cultural
“Ei, Jude, vá com calma. Não carregue o mundo em seus ombros”. Essa é uma entre as muitas mensagens marcantes que
o repertório musical dos Beatles revela. No projeto “Momento Beatles”, a equipe do setor Cultural interpreta algumas das
mais famosas canções da banda gravadas em casa pelos artistas da PUCPR.

ACESSE “HEY, JUDE”: https://youtu.be/GUNqW55TOSg
ACESSE “LET IT BE”: https://youtu.be/x3fblBQcW-s
ACESSE “PENNY LANE”: https://youtu.be/h_VVcVwoL2E

MEMÓRIA PUCPR
O Centro de Memória da PUCPR (CEME) faz parte da Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão,
Identidade e Extensão. Criado em 2000, está completando 20 anos de existência. O CEME está sediado no prédio do
Círculo de Estudos Bandeirantes, no centro da cidade de Curitiba. Seu acervo é constituído por publicações da PUCPR,
fotografias, negativos, audiovisuais, plantas arquitetônicas, tridimensionais e documentos de valor histórico.
Saiba mais em: https://www.pucpr.br/a-universidade/sobre-a-pucpr/centro-de-memoria/

PROGRAMAÇÃO
CONHEÇA OS NOSSOS REITORES
Conheça os Grão-Chanceleres, os Benfeitores e os Doutores Honoris Causa da Universidade ao longo
dos seus 60 anos de existência:
ACESSE: https://www.pucpr.br/a-universidade/sobre-a-pucpr/centro-de-memoria/

CONHEÇA MAIS SOBRE A PUCPR
Conheça mais sobre a PUCPR na galeria de imagens:
ACESSE: https://www.pucpr.br/60anos/

PRIMÓRDIOS DA PUCPR
Conheça as Faculdades mais antigas que se agregaram para formar a PUCPR em 1959:
• Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba
ACESSE: https://integra.pucpr.br/projeto-memoria-pucpr-o-inicio/
https://integra.pucpr.br/projeto-memoria-pucpr-1952-1959/
• Escola de Serviço Social do Paraná
ACESSE: https://integra.pucpr.br/projeto-memoria-pucpr-servico-social/
• Escola de Enfermagem
ACESSE: https://integra.pucpr.br/projeto-memoria-pucpr-enfermagem/

