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Introdução: o projeto PET Cultural surgiu do interesse de criar uma atividade que propiciasse a 
comunidade acadêmica da Faculdade de Filosofia e Ciências na UNESP - Universidade Estadual 
Paulista do Campus de Marília e a comunidade mariliense,com a cultura. Cultura que pode ser 
entendida como manifestações e/ou atividades criadas através da imaginação conhecimento pela 
ação do homem. A Cultura compartilhada por uma dada sociedade, passou a ser entendida como 
universo comum que possibilitou a sociabilidade e conferiu inteligibilidade ao comportamento 
humano. Objetivos: proporcionar a comunidade acadêmica o contato com o teatro, a música, 
filmes e palestrantes, que possam trazer experiências pragmáticas e relevantes. Métodos: 
apresentação de palestras, teatro, música e dança.Na primeira edição em 2008, contamos com 
docentes da área de Biblioteconomia, bem como tivemos a participação do Projeto Guri e Trio 
Jabour de Tatuí, teve também a exibição do documentário “Brasileirinho” de Mika Kaurismäki e da 
peça teatral “Aclariceando”. Na segunda edição realizada em 2009, houve as participações de 
grupos de teatro, dança e música, bem como palestras e workshops com temas de “Acessibilidade” 
e “A Biblioteca Pública” e exibições cinematográficas. Já na terceira edição, em 2010, foram 
realizadas oficinas de samba-rock, forró, capoeira e dança do ventre; contamos com a participação 
musical da bateria da Atlética(Unesp- Marília)e do coral “canto em qualquer canto”, houve também 
um sarau artístico, com apresentação artísticas de alunos e funcionários da faculdade e uma
palestra com um docente da área de Biblioteconomia. Neste ano teremos a quarta edição da 
atividade que será realizada em outubro, a programação se encontra em fase de construção. 
Resultados: portanto, que essa atividade de extensão visa despertar nos futuros profissionais 
bibliotecário e o arquivista a preocupação em desenvolver atividades de cunho cultural e contribuir 
para a construção da consciência do seu papel na sociedade como transmissor e disseminador da 
informação e do conhecimento, bem como a interdisciplinaridade e o convívio com outras áreas e a 
importância de tais atividades para o desenvolvimento social, político e econômico. Sendo assim, 
o grupo tem a pretensão se realizar esta atividade anualmente, com música, teatro, dança, 
cinema, palestras e oficinas, aperfeiçoar a divulgação do evento na comunidade mariliense, 
através dos meios de comunicação disponíveis na cidade, para assim proporcionar uma 
aproximação com a universidade. 
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