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O presente trabalho descreve as atividades desenvolvidas como parte de um projeto 
de extensão em andamento cujo objetivo principal é contribuir para manter e cultivar 
as tradições italianas em Videira e região, inserindo a comunidade interna e externa 
ao  IFC  em  atividades  culturais  voltadas  aos  costumes  regionais.  As  atividades 
desenvolvidas são o grupo de canto e língua italiana e a equipe organizadora do 
evento gastronômico agendado em parceria com a Prefeitura Municipal de Videira 
através da Secretaria Municipal  da Cultura. O grupo italiano está preparado com 
músicas folclóricas italianas de domínio público. O evento de gastronomia conta com 
uma equipe formada dentre outros componentes por avaliadores dos pratos inscritos 
no concurso sendo que os melhores farão parte do livro bilíngue que será lançado 
no dia do evento gastronômico em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura 
da cidade de Videira. As atividades de língua e canto são desenvolvidas em um 
grupo de estudo sendo realizadas nas dependências do IFC- Câmpus Videira, onde 
são  ministradas  aulas  teóricas  e  práticas  abordando  os  conceitos  e  aplicações 
básicas.   O processo de divulgação e seleção do grupo de estudos de língua e 
canto, bem como o da gastronomia seguiram padrões estabelecidos e publicados 
em editais públicos. As atividades ainda estão em andamento, não sendo possíveis 
conclusões, porém, ao seu termino espera-se obter como resultados: Mapeamento 
da presença da cultura de origem italiana e da língua italiana em Videira e região; 
Divulgação de receitas gastronômicas que fazem parte da história de famílias de 
ascendência  italiana;  Contribuição junto às  comunidades envolvidas,  através das 
atividades  propostas,  motivando-as  a  manterem os  costumes  e  as  tradições  de 
origem italiana, e o fortalecimento dos costumes e da tradição de origem italiana na 
região.
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