
Inscrições abertas para o VI Encontro de Cultura Artística
em formato online

Estão abertas até o próximo dia 10 de maio as inscrições para a Convocatória de
Atividades Artísticas para o VI Encontro de Cultura Artística - Edição 2019 Online,
que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio. Podem participar da chamada,
estudantes, professores ou servidores técnico-administrativo da UFC que desenvolvam
algum trabalho artístico e tenham interesse em apresentar no ambiente online.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) o VI Encontro
de Cultura Artística (formato presencial) teve que ser adiado para evitar aglomerações. O
evento será realizado em uma próxima edição dos Encontros Universitários.

Toda a programação do VI Encontro de Cultura Artística - Edição 2019 Online será
promovida por meio de lives no nosso perfil do Instagram. O objetivo é reunir uma mostra
virtual das atividades artísticas e culturais realizadas pela comunidade acadêmica da
UFC. As atividades podem ser inscritas nas seguintes modalidades: apresentação
artística e cultural no ambiente online, bate-papo ou roda de conversa no ambiente
online com temática ligada à arte e à cultura, ou ainda, como oficina online. 

Inscrições – O formulário de inscrição online está disponível (clique aqui para acessar).
Além do formulário de inscrição, os interessados devem enviar informações para
divulgação da atividade proposta para o endereço eletrônico da Secult-Arte/UFC
(arte@ufc.br). Deve ser informado o título da atividade; release do trabalho
artístico/atividade; minicurrículo do inscrito, contendo informações sobre a formação
acadêmica, experiência profissional, áreas de interesse e informações relevantes que
deseja destacar, além de três (03) fotografias em boa resolução.

Acesse o edital da convocatória  e saiba como participar realizando uma atividade artística

https://secultarte.ufc.br/encontro-de-cultura-artistica/
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7TO12TfA6rGps2wDkJYmmv6LvCZ9PNoQlb2sZscMUIKxjhg/viewform
https://mcusercontent.com/9b31c4fb2f48b108cd9e6f224/files/b4a40986-99df-40e7-a592-f139496d0ba7/retificado_edital_n_02_2020_convocatoria_vi_encontro_de_cultura_artistica_edicao_2019_online.pdf


nesse encontro que vai ser incrível. Ficou com alguma dúvida? A Secult-Arte/UFC
preparou um tira-dúvidas com as perguntas frequentes.

Música para enfrentar tempos difíceis 

A Rádio Secult-Arte/UFC, lançada pela Secretaria de Cultura Artística da UFC, tem a

proposta de manter, em tempos de isolamento social, um espaço para fruição da música,

em que as pessoas possam relaxar, se divertir, dançar e também refletir.

Durante o período de distanciamento social, o público é convidado a curtir novas playlists

nas plataformas Spotify e Deezer. A iniciativa surgiu da parceria com o servidor Abraão
Andrade, técnico em Assuntos Educacionais do Labomar, que faz a curadoria do projeto.

Abraão atua no cenário musical com o nome artístico Dj Nuvem. Ele indica uma temática
para as playlists, que norteia a escolha das músicas.

Por trás das playlists

Como Dj Nuvem, Abraão já participou de importantes festas e festivais do circuito da

música eletrônica underground, representando o Ceará nos palcos chillout do nosso

Brasil. A busca por misturar sons ancestrais do folclore e da cultura popular mundial
com distintas vertentes da música eletrônica é o foco principal de seu trabalho.

Além de trazer músicas de artistas já conhecidos, a intenção é apresentar grupos e

artistas independentes que estão em um circuito alternativo, destacando também o

trabalho de cantores e compositores cearenses. Nas redes sociais os seguidores

podem opinar e dar sugestões para as próximas playlists, tornando plural o processo de

criação.  

Com mais de 300 seguidores, a Rádio Secult-Arte/UFC já teve os seguintes temas:

Irmandade, Afetos, Cearenses e Moraes Moreira - Sempre cantando e Arriba,
Hermanos! e Calma.  Siga a Rádio Secult-Arte/UFC no Spotify ou Deezer para não

perder as próximas playlists. E não se esqueça de dar sua sugestão no nosso Instagram

@ufcarte.  

Circuito UFC Arte Online: Uma aproximação virtual

https://mcusercontent.com/9b31c4fb2f48b108cd9e6f224/files/00d21be1-3be5-4654-9dee-e85a09c186aa/perguntas_frequentes_edital_vi_encontro_de_cultura_artistica_edicao_2019_online.pdf
https://www.instagram.com/nuvemabraao_/
http://open.spotify.com/user/0kub4n2yzzvekfeo4equ0a1l4?si=2WKwrwrpTsqE--xOz7-6gw
http://https//open.spotify.com/user/0kub4n2yzzvekfeo4equ0a1l4?si=2WKwrwrpTsqE--xOz7-6gw
https://www.deezer.com/en/profile/3555932824
https://www.deezer.com/br/playlist/7433724864
http://www.instagram.com/ufcarte/


O compartilhamento de ideias, ações artísticas e informações não pode parar, e para

enfrentar de maneira criativa o distanciamento social causado pela pandemia da COVID-

19, a Secretaria de Cultura Artística da UFC (Secult-Arte/UFC) decidiu promover, em

formato digital, o Circuito UFC Arte Online. 

Com o intuito de estimular a aproximação das pessoas e do contato com a arte,

mesmo que isso ocorra de maneira virtual, o Circuito UFC Arte Online abre as portas para

bate-papos, oficinas e apresentações culturais, através de transmissões ao vivo no

nosso perfil do Instagram.

Em cinco edições o projeto reuniu alunos, docentes, artistas e gestores da cultura para

compartilhar suas ações, além de realizar apresentações artísticas. As transmissões já

contaram, por exemplo, com poesias recitadas, música ao vivo, oficinas de danças
urbanas e contação de histórias. Para saber as novidades das próximas edições é só

nos seguir no perfil @ufcarte. 

Lista reúne editais de cultura com inscrições abertas

Em tempos de pandemia as oportunidades de fomento na área da cultura são de
extrema importância para reduzir os impactos no setor. Vários editais têm sido
lançados e alguns também tiveram os prazos de inscrição ampliados para que artistas,
produtores e outros profissionais possam continuar suas ações e também para que a
economia da cultura se mantenha.  

Com o intuito de facilitar a busca de mecanismos de incentivo e fomento à cultura, está
disponível uma lista de editais no Mapa Cultura do Ceará. A lista, organizada pela

http://www.instagram.com/ufcarte/


Secult-CE, reúne editais do Brasil e também chamadas internacionais. 

Se você trabalha na área da economia criativa, tem um projeto ou iniciativa e está
buscando uma forma de inscrever seu trabalho, não perca essa chance. Confere a lista e
consulte as oportunidades com inscrições abertas: acesse agora! 
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