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O Projeto NuCA – Núcleo de Cultura e Arte, tem como objetivo/proposta levar a cultura para
dentro do IFRS – Bento Gonçalves. Proporcionando aos alunos conhecimento em duas amplas
áreas, são elas a música e o teatro. Dentro do Teatro se trabalha não só a atuação, mas também
existem exercícios de expressão corporal, exercícios para perder a timidez, interação com outros
alunos, apresentações dentro e fora do campus. Dentro da Música, é proporcionado aos alunos
dança típica gaúcha, apresentações dentro e fora do campus também, aprendizagem de
instrumentos como bateria e violão, também contamos com a formação de um coral. O projeto
visa trazer cultura com prazer aos alunos do IFRS após seu horário de aula, além do aluno
aprender diversas atividades que servirão para sua vida pessoal, na comunicação, na vida
social, atividades que futuramente poderão ajudar até na sua vida profissional, na hora de fazer
uma dinâmica em uma empresa, aquele que é mais “engajado” se sobressai no grupo.
Proporciona o exercício da imaginação, criatividade, cooperação, responsabilidade, entre outros
estímulos. As atividades são desenvolvidas no próprio campus do IFRS, juntamente com
professores capacitados e alunos que atuam também como coordenadores e monitores, que
auxiliam os professores quando necessário. O IFRS Bento Gonçalves conta com um DTG
(Departamento de Tradições Gaúchas), salas para ensaios do Teatro, Auditório para
apresentações, Salas para aulas de violão, bateria e ensaios do Coral. O projeto é voltado para
os alunos do IFRS e seus servidores. Também é oferecido a escolas de educação básica e
instituições que valorizem a cultura artística. Totalmente gratuito. O projeto de extensão do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Bento Gonçalves conta com a Professora Leane Maria
Filipetto que faz a Coordenação e com a Gestão de Edson Carpes Camargo.
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