


O Coral UFCSPA é um projeto de extensão 
continuado da Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Iniciou suas 
atividades em março de 2012 e é formado por 
estudantes e servidores, bem como por pessoas 
da comunidade em geral.

Seu repertório é eclético e composto por músicas 
de diferentes estilos e gêneros, incluindo a música 
popular brasileira. É um grupo em permanente 
construção, no qual o entusiasmo pela música 
é valorizado na mesma medida que habilidades 
musicais e vocais.

Todos os anos, tradicionalmente, realiza dois 
grandes concertos temáticos, abertos ao grande 
público, além de participações em eventos 
promovidos pela universidade ou a convite de 
outras instituições.

Desde o primeiro semestre de 2020, entretanto, 
devido à pandemia de Covid-19, o Coral UFCSPA 
vem realizando suas atividades de forma virtual 
(não-presencial). As peças musicais ensaiadas 
nesta fase são divulgadas para o grande público 
através de vídeos disponibilizados no canal do 
Coral UFCSPA no YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCn4EFUZ4BcpMJ8bN5ZOb1eg


São objetivos centrais do projeto produzir, 
conservar e difundir cultura através do canto 
coral. Busca, também, formar um espaço de 
educação musical, boas práticas vocais, realização 
pessoal e integração social.

O Coral UFCSPA não realiza testes seletivos: 
todos são bem-vindos! Não há idade mínima 
para participação, mas tem-se como referência 
pessoas com idade universitária.

Abordagem inclusiva

PROPÓSITOS



Para mais informações sobre participação, o regente Marcelo Rabello dos Santos pode ser 
contatado diretamente através do e-mail marcelors@ufcspa.edu.br.

O processo de admissão e gestão dos participantes do Coral UFCSPA é norteado pelos seguintes pontos:

Não há “teste”, 
mas uma conversa 
sobre o projeto, 
com realização da 
classificação vocal 
(soprano, contralto, 
tenor ou baixo) se 
necessário.

Entrevista 
não seletiva1 2 3 4 5

Periodicamente, 
um novo repertório 
é escolhido. Todos, 
veteranos e novatos, 
são desafiados a 
sempre aprenderem 
novas canções, 
juntos.

Renovação
do repertório

Os experientes 
contribuem com os 
inexperientes.

Trocas
solidárias

Normalmente, são 
oferecidos cinco 
horários de ensaio 
semanais, em 
diferentes turnos. 
O participante pode 
escolher o horário 
mais conveniente, 
desde que ensaie 
pelo menos uma vez 
por semana.

Horários
flexíveis

Disponibilizadas 
para estudo 
complementar. No 
cenário pandêmico, 
entretanto, essas 
gravações tornaram-
se o principal recurso 
didático do Coral 
UFCSPA.

Gravações
de ensaio 
individual

mailto:marcelors%40ufcspa.edu.br?subject=


Em 2020, a versão virtual do Coral UFCSPA 
contou com a participação de 95 pessoas que 
integraram pelo menos um dos vídeos produzidos. 
No decorrer de sua história, o Coral UFCSPA tem 
contado, em média, com 80 participantes.

O grupo é fluído, acompanhando os ciclos da vida 
acadêmica, ou seja, renova-se constantemente. 
Além da comunidade da UFCSPA – estudantes, 
professores e técnico-administrativos – o 
Coral tem também expressiva participação de 
pessoas ligadas a outras instituições de ensino, 
profissionais de diferentes áreas e aposentados.

INTEGRANTES



Marcelo Rabello dos Santos, técnico-
administrativo concursado da UFCSPA, é o 
regente do Coral UFCSPA desde o início das 
atividades do grupo em 2012. Dirige também a 
Banda Comunitária da UFCSPA. É bacharel em 
Música com habilitação em regência coral pela 
UFRGS (1999 – 2003) e mestre em Psicologia e 
Saúde pela UFCSPA (2017-2019).

Já dirigiu grupos musicais ligados ao setor 
público – como o Coral Municipal de Cachoeirinha 
(2007 – 2011) – e ao setor privado – como o Coral 
Termolar (2000 – 2012). Como arranjador, produz 
boa parte dos arranjos musicais interpretados 
pelo Coral UFCSPA. Os arranjos mais recentes 
estão sendo disponibilizados através da página           
musescore.com/user/4525836/sheetmusic.

REGENTE

http://musescore.com/user/4525836/sheetmusic


Ao longo dos últimos 9 anos, desde sua criação, o 
Coral UFCSPA já se apresentou 107 vezes, entre 
apresentações e concertos (100 apresentações 
presenciais e 7 publicações do Coral Virtual), e 
somou mais de 44 mil espectadores.

Entende-se por apresentação uma intervenção 
musical constituída por uma seleta do repertório 
(3-5 canções), geralmente inserida em uma 
programação acadêmica, científica, cultural, etc.

TRAJETÓRIA

Por concerto, entende-se um evento musical 
centrado no Coral UFCSPA, com performance 
integral de um espetáculo ou repertório temático.

Com exceção de 2021, o repertório anual 
desenvolve-se a partir de um tema central. Veja 
nas próximas páginas um breve resumo da história 
do Coral UFCSPA. Para ver a trajetória completa, 
bem como seu repertório, acesse a página do 
Coral no site da UFCSPA.

https://www.ufcspa.edu.br/vida-no-campus/cultura/coral
https://www.ufcspa.edu.br/vida-no-campus/cultura/coral




Temas: músicas de
cinema (1º sem.) e
paz (2º sem.)

10 apresentações
4 concertos
5.220 espectadores

2013 2014
Tema:
música brasileira

6 apresentações
4 concertos 
4.700 espectadores

2012
Tema:
variado

8 apresentações
2 concertos
1.900 espectadores

Programa
Concerto
de fim de ano

Programa
Brasilidades

Programa
Paz

Programa
Concerto
de fim de ano

Programa
Luz, câmera...
canção!

https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2012-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2012-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2012-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2013-1/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2013-1/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2014-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2014-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2013-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2013-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2013-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2014-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2014-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2014-1/index.htm


Temas: 5 anos (1º sem.)
e rock’n’roll (2º sem.)

8 apresentações
2 concertos
4.500 espectadores

2016 2017
Tema: canções de
diferentes lugares
do mundo

10 apresentações
2 concertos
6.520 espectadores

2015
Tema: diversidade
musical do Brasil

10 apresentações
5 concertos
5.000 espectadores

Nesse ano, o projeto foi contemplado 
pelo Edital Proext/MEC.

Programa
Concerto
de fim de ano

Programa
Na estrada
outra vez...

Programa
Viva o povo
brasileiro!

Programa
A volta ao
mundo em
80 minutos

Programa
Coral UFCSPA
5 anos

Programa
Rock’n’roll

https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-2/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-2/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-2/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2015-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2016-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2017-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2017-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2017-1/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2017-2/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2017-2/index.htm#pages/1


Tema:
esperança

7 vídeos produzidos
12.280 visualizações
(até 31/3/2021)

2019 2020
Tema:
amor

9 apresentações
3 concertos
2.210 espectadores

2018
Tema: música,
resistência e
liberdade

11 apresentações
6 concertos
2.550 espectadores

Programa
Música -
Resistência -
Liberdade

Programa
Concerto
de fim de ano

Programa
Concerto
de fim de ano

Programa
Amor

Playlist
Esperança

https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-1/index.htm#pages/12
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-1/index.htm#pages/12
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-1/index.htm#pages/12
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-1/index.htm#pages/12
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2018-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2019-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2019-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2019-2/index.htm
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2019-1/index.htm#pages/1
https://www.ufcspa.edu.br/_static/flipbook/coral/2019-1/index.htm#pages/1
https://www.youtube.com/watch?v=L43lKOY4N1s&list=PLiW0IEgNOrG0j0eLL5TlbW9_fM5CD-jLK&ab_channel=CoralUFCSPA
https://www.youtube.com/watch?v=L43lKOY4N1s&list=PLiW0IEgNOrG0j0eLL5TlbW9_fM5CD-jLK&ab_channel=CoralUFCSPA




Por Lisiane Wandscheer 

O jovem Coral UFCSPA, criado em 
2012, vem ganhando maturida-

apresentações na cidade, o Coral tem 
construído seu espaço e se consolidado 
como o evento cultural mais importante 
da UFCSPA, reunindo o maior público ex-

um novo projeto: um espetáculo cênico-

Por trás do Coral, ou melhor, bem 
na frente, está o regente Marcelo Ra-

pela Reitoria, de criar um coral em uma 

grupo formado por cerca de cem vo-

servidores e cantores de fora da univer-

Em 2014 o Coral estreou dois espetá-

agenda cultural da universidade no dia 

a paz na sua forma mais ampla: como 
felicidade, caminho, utopia, a paz na re-

-

releitura de músicas de trilhas de ci-
-

rado um dos mais completos  já pro-

uma diversidade de agentes sonoros 

Banda Comunitária da UFCSPA, de um 

recursos audiovisuais e de iluminação 

foi reapresentado em outubro no Cen-

da Capital, região onde a universidade 

2014 foram as duas apresentações 

Rio Grande do Sul (PUCRS), parceria 
-

meira apresentação, realizada no salão 
nobre da UFCSPA, teve lotação total de 
público; a segunda ocorreu no Salão 

Em 2015, o Coral se consolida por 
um caminho que já vinha sendo deli-
neado: a construção de um concerto 

Juvenil de Música Brasileira foi um dos 
três projetos da UFCSPA aprovados no 
edital 2015 do Programa de Extensão 
Universitária (Proext), do Ministério 

-
gente Marcelo Rabello explica que a 
proposta prevê a realização de cinco 
apresentações, sendo uma na univer-
sidade e outras quatro em escolas da 

novidades deste espetáculo é a ênfa-
se no aspecto cênico e em estratégias 

-
los coralistas, valorizando a expressão 

-

da música brasileira do século XX, mas 
sempre na busca por um diálogo com a 
contemporaneidade e aberto às mani-
festações musicais presentes na comu-

Coral UFCSPA 
alçando novos voos

Em 2015 grupo apresentará espetáculo cênico-musical

inscrição pode ser feita através de 
um formulário existente no site da 
universidade: 

23/02/2016 Coral UFCSPA e Banda Comunitária fazem concerto gratuito nesta quarta | O Sul

http://www.osul.com.br/coral-ufcspa-e-banda-comunitaria-fazem-concerto-gratuito-nesta-quarta/ 1/3
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Coral UFCSPA e Banda
Comunitária fazem
concerto gratuito nesta
quarta

Coral UFCSPA vai se apresentar no salão nobre da universidade.
(foto: divulgação)

1 DE DEZEMBRO DE 2015 17:35

O Coral UFCSPA e a Banda Comunitária da UFCSPA
apresentam nesta quarta-feira (2), às 20h, no salão nobre
da universidade, o tradicional Concerto de Fim de Ano. O
repertório reúne música popular brasileira e natalinas. A
apresentação é gratuita e aberta ao público.
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encontra bilhete que
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Fernanda Souza mostra boa
forma de biquíni
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Por Lisiane Wandscheer

A comemoração dos cinco 
anos do Coral UFCSPA foi 
brindada com concerto, 

exposição, intervenções musicais e 
público vibrante por onde passou. Na 
noite de quarta, 28 de junho, houve 
o “Concerto Coral UFCSPA – 5 Anos”, 
que apresentou uma seleção musical 
eleita pelo público através de enque-
te virtual realizada em 2016, na qual 
foi escolhida uma música de cada 
concerto ocorrido desde 2012. 

O programa do Concerto interca-
lou música e depoimentos que tra-

-

suas vidas. O primeiro foi o da reito-
ra Lucia Pellanda, uma das primeiras 
professoras a fazer parte do coral. 
“Acho que tem uma relação enorme 
entre saúde e música. O coral pra 
mim é uma metáfora da vida! Não é 
só a relação da saúde no aspecto de 
melhorar a consciência corporal ou 
a respiração, mas é o fato de a gen-

reitora. O espetáculo contou com a 
-

munitária da UFCSPA, 
teve um solo do cora-

curso de técnica vocal 
Ronan Pereira, além de 
um grupo instrumental 
formado por músicos 
integrantes da Banda 
Comunitária. “O Coral 
UFCSPA é inovador por 

ideia de que todos podem cantar e 
disponibilizar cinco horários diferen-
tes para o coralista escolher o de sua 
preferência, mas quando iniciamos 
não sabíamos se iria dar certo. Hoje 
acreditamos que é um modelo viável 
e queremos difundir esta ideia”, des-
tacou o regente Marcelo Rabello.

-

fundiram na exposição documental 
Coral UFCSPA – 5 Anos, com cura-
doria do Núcleo Cultural da UFCSPA, 

aberta no dia 27 de junho. As capas 
dos programas do Coral, criadas pela 

programadora visual 
Aline Griza, contornam 
as paredes, explorando 
cores e elementos que 
traduzem cada espe-
táculo através da arte 

-
lério apresentam mo-
mentos marcantes do 
grupo. E como a músi-

ca não poderia faltar em uma expo-
sição sobre o coral, é ela que recep-
ciona os visitantes que adentram no 
espaço, que também podem acessar 
tablets com canções dos espetáculos 
gravadas pelos coralistas. A proposta 

-
co não só contemple, mas faça uma 
breve imersão no mundo do Coral.

O Espaço de Artes da UFCSPA 
está aberto à visitação de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 21h30, e aos 
sábados, das 9h às 11h30, até o dia 
26 de agosto.

CULTURA

Concerto comemorativo do Coral 
UFCSPA faz retrospectiva dos cinco anos

Houve abertura da exposição e intervenções musicais no Mercado Público e no Parque da Redenção

“Quando iniciamos 
não sabíamos se 

iria dar certo. Hoje 
acreditamos que é 
um modelo viável e 
queremos difundir 

esta ideia”
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Concerto comemorativo do Coral 
UFCSPA faz retrospectiva dos cinco anos

Houve abertura da exposição e intervenções musicais no Mercado Público e no Parque da Redenção

UFCSPA terá 
Conselho 
de Cultura

à toda comunidade 
acadêmica

Por Lisiane Wandscheer

A UFCSPA quer pluralizar as 
ações culturais da univer-

-
cipação da comunidade nas progra-
mações culturais e abrindo espaço 
para diferentes manifestações. Para 
isso, a Pró-Reitoria de Extensão e As-
suntos Comunitários (Proext) criará 
o Conselho de Cultura (Concult) da 
universidade, com o envolvimento 
de toda a comunidade da UFCSPA. 
Estudantes, professores, técnico- 

inscreveram para integrar o Conse-

espaço para contribuição de pessoas 
que gostem de artes visuais, música, 
teatro, cinema, artesanato, fotogra-

-
car que quem quiser colaborar sem 
fazer parte do Conselho de Cultura 

sugestões para integrar o Plano de 

de Cultura vai ao encontro do que 
temos pensado na nova gestão da 

-
pação de toda a comunidade nas de-
cisões e escolhas que queremos para 
esta universidade”, explica a pró-rei-
tora de Extensão e Assuntos Comu-
nitários, Débora Coelho. Neste sen-

-

do conselho e dos seus membros e, 
num segundo momento, convidar 
pessoas da comunidade externa, 
integradas no circuito cultural da ci-
dade, a compor o grupo e contribuir 
com sua experiência.

iniciaram no sábado, 24 de junho, 
quando o coro percorreu, cantando, 
o Mercado Público de Porto Alegre, 
patrimônio histórico e cultural da 
cidade. No domingo, foi a vez do 
grupo se apresentar no Parque da 

Redenção. Ao sol de um inverno pri-
maveril, o Coral UFCSPA caminhou 
pelo trecho do espelho d’água, eco-
ando vozes e ganhando seguidores. 
No dia 27, cantou no aniversário de 
15 anos da Biblioteca Paulo Lacerda 
de Azevedo, no mesmo local onde o 
Coral fez a sua primeira apresenta-
ção há cinco anos.

FOTO: RAFAEL CALÇADA

Coral UFCSPA 
na RBS TV RS

https://globoplay.globo.com/v/8487544/
https://globoplay.globo.com/v/8487544/




O Coral UFCSPA é, além de um projeto de 
extensão universitária, um espaço de produção e 
investigação de temas que se relacionam com a 
produção e manutenção do Coral. Veja, a seguir, 
algumas das produções autorais produzidas por 
integrantes do projeto:

2020
Arte e tecnologia: o papel extensionista de 
um coral universitário durante a pandemia 
de Covid-19
De Leonardo Rocha de Almeida, Marco Gil Reis de Sá e 
Marcelo Rabello dos Santos
http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1855/1180

2019
Amor: um relato de experiência do Coral 
UFCSPA
De Leonardo Rocha de Almeida, Marco Gil Reis de Sá e 
Marcelo Rabello dos Santos
http://conferencia.uergs.edu.br/index.php/IXSIEPEX/IXSIEPEX/
paper/view/3156

2019
Música, resistência, liberdade: a 
construção de um espetáculo no contexto 
extensionista
De Marcelo Rabello dos Santos, Marco Gil Reis de Sá, 
Leonardo Rocha de Almeida e Júlia Fabre Renke
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199028

PRODUÇÕES ACADÊMICAS

http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1855/1180
http://conferencia.uergs.edu.br/index.php/IXSIEPEX/IXSIEPEX/paper/view/3156
http://conferencia.uergs.edu.br/index.php/IXSIEPEX/IXSIEPEX/paper/view/3156
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199028


2017
Coral UFCSPA e o uso das tecnologias para 
uma inclusão na contemporaneidade
De Marcelo Rabello dos Santos e Leonardo Rocha de 
Almeida
http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/629

2016
O povo brasileiro: projeto cênico-musical 
do Coral UFCSPA. In: 7° Congresso 
Brasileiro de Extensão Universitária
De Marcelo Rabello dos Santos, Alissa Brasil, Mateus 
Macedo, Yago Rodrigues e Lucia Campos Pellanda
https://www.cbeu.ufop.br/anais_files/dad9aa90c82265dd-
4d0578e7411d9510.pdf

PRODUÇÕES ACADÊMICAS

http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/629
https://www.cbeu.ufop.br/anais_files/dad9aa90c82265dd4d0578e7411d9510.pdf
https://www.cbeu.ufop.br/anais_files/dad9aa90c82265dd4d0578e7411d9510.pdf


100
Apresentações
e concertos

At
é 

31
/1

/2
1

Canções
estudadas

114

Inscritos no
YouTube

257
Curtidas no
Facebook

706

Espectadores
32.600

Visualizações
no YouTube

12.280
Vídeos do
Coral Virtual

7

CORAL EM NÚMEROS



UFCSPA/Coral UFCSPA

Coral UFCSPA

Coral UFCSPA

Núcleo Cultural da UFCSPA

Núcleo Cultural da UFCSPA

marcelors@ufcspa.edu.br

CONTATOS

http://www.ufcspa.edu.br/vida-no-campus/cultura/coral
https://www.facebook.com/coralufcspa/
https://www.youtube.com/channel/UCn4EFUZ4BcpMJ8bN5ZOb1eg
https://www.instagram.com/nucleocultural/?hl=pt
https://www.facebook.com/nucleoculturalufcspa
mailto:marcelors%40ufcspa.edu.br?subject=



