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RESUMO

O Multiculturalismo a partir de Programa Vozes de D´África e Projeto Uniculturas na UNILAB é um trabalho
que resultado do projeto de pesquisa como trabalho de conclusão de curso Bacharelado em Humanidades. O
trabalho tem como objetivo compreender como promoção e divulgação das manifestações culturais podem
contribuir para respeito a diferença dentro e fora da UNILAB, a partir dos projetos de extensão Programa
Vozes D´África e Projeto Uniculturas. Neste questiona-se até que ponto a divulgação e promoção da cultura,
nos possibilita a construir as bases para uma sociedade baseada nos princípios do multiculturalismo? A
pesquisa aplica-se a método qualitativo, para compreender os impactos dos projetos nos estudantes assim
como na comunidade externa. Acompanhar a convivência dos estudantes internacionais com estudantes
nacionais e professores nacionais e internacionais na universidade. Assim como a comunidade de Maciço do
Baturité. O motivo pela escolha dos dois projetos é que as ambas têm objetivo de promover as culturas dos
países que compõe a UNILAB. Isso pode levar a compreensão da diversidade cultural que há na comunidade
acadêmica por ser espaço de (ré) construção de conhecimento que chega à comunidade de Maciço de
Baturité e o impacto que esses projetos têm. A discussão teórica fundamenta em compreender a questão do
multiculturalismo. De acordo com as pesquisas e leituras das obras presume-se que com atividades da
extensão realizada nos dois projetos são ponte de diálogo entre comunidade acadêmica e a do Maciço. Nesta
ótica consideramos como uma possibilidade de quebrar as barreiras entre eles, tornando assim o seu campo
de produção de conhecimento mais abrangente. Nesse caso, podemos supor que o trabalho de programa
vozes d´África e projeto unicultura podem ainda contribuir muito na divulgação das riquezas das culturas que
se encontram na UNILAB, por outro lado, vale amplia as ações destes projetos através da pró-reitoria de
extensão arte e cultura em dialogo com as secretarias de cultura de municípios do Maciço de Baturité como
espaço de multicultural.
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