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Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de uma vivência dentro do
projeto de extensão Coral da URCA onde o mesmo teve início em 1993 pelo
professor maestro Ricardo Correia, sofrendo uma paralisação onde fez com
que ficasse inativado, voltando a sua atividade em 2017 até os dias atuais,
sendo ainda dirigido pelo professor Ricardo. O presente trabalho tem o objetivo
de mostrar a influência do canto coral na rotina dos universitários e mostrar a
importância da música na vivência de cada um. O projeto tem base na vivência
do próprio autor do trabalho usando também artigos de referência em
plataformas on-line. Durante esse tempo de atividade definida, o coral já
participou de inúmeros eventos dentro e fora da universidade, agregando na
arte cultural da universidade e trazendo conhecimento sobre a música tanto
regionais quanto líricas para os alunos que nela estudam, fazendo com que aja
curiosidade nesses estudantes de conhecer a cultura tão rica que existe no
local onde vivem, agregando ainda mais na vivência de cada um. O Coral da
Universidade Regional do Cariri - URCA, tem o intuito de levar a beleza e
cultura da música regional que se encontra no Cariri, trazendo a memória dos
alunos todo o acervo cultural que é tão pouco falado no cotidiano, não
deixando que essa arte musical desapareça, em relação ao apoio que a Urca
oferece, é de suma importância para que as atividades continuem. Tendo em
vista que o trabalho tem significante importância para a Universidade, é
importante a continuidade da prática de extensão no âmbito estudantil, para a
cooperação do crescimento do conhecimento cultural dentro do ambiente
universitário.
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