Teatro, cinema e música são destaques na sexta edição do
Circuito UFC Arte Online

Nesta quarta-feira, 3, a Secretaria de Cultura Artística da UFC inicia a 6ª edição do
Circuito UFC Arte Online com uma programação de lives no perfil @ufcarte. no
Instagram. O projeto destaca ações e artistas das áreas do teatro, cinema e música.
Para abrir a programação a atriz Maria Vitória e o músico Gustavo Portela vão
realizar a live “Produção e resistência em tempos de pandemia”, às 17h desta quartafeira, 3. Eles vão conversar sobre a Rede de Apoio aos Trabalhadores da Cultura. Além
de atriz, Maria Vitória é bonequeira, diretora, dramaturga e educadora. Ela é graduada em
Letras-Português-Francês pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Artes
Cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Integra o Grupo Formosura de Teatro e o
Grupo Terceiro Corpo. O músico Gustavo Portela é também criador audiovisual e está à
frente do espaço Varanda Criativa.
Na quinta-feira, 4, às 15h, o bate-papo será com a cineasta cearense Roberta
Marques, que vai falar sobre a sua experiência no cinema e também sobre os desafios da
mulher no audiovisual. Roberta Marques é bacharel em Audiovisual pela Gerrit Rietveld
Academie (1997) e tem mestrado em Artes Performáticas pela DAS Theatre (2005),
ambas em Amsterdã, na Holanda. Seu primeiro longa-metragem “Rânia” ganhou vários
prêmios nacionais e internacionais. Atualmente a cineasta faz a direção geral da série
“Meninas do Benfica” que terá a primeira temporada lançada em breve.
Na sexta-feira, 5, o clima de São João chega ao Circuito. A cantora e multiinstrumentista Toryê Teixeira é a convidada da live “Quem disse que não vai ter São
João? Ela é Aluna de licenciatura em Letras - Português e Inglês na UFC e bolsista do

Grupo Verso de Boca. Na oportunidade Toryê apresentará em seu repertório músicas e
poemas regionais para um especial de São João bem animado.
O projeto Circuito UFC Arte Online é coordenado pelo Setor de Produção Cultural da
Secult-Arte/UFC e tem como objetivo reunir iniciativas culturais da universidade e
artistas da cena artístico-cultural do estado do Ceará. O projeto já reuniu diferentes
ações, dando visibilidade à arte e cultura desenvolvida dentro e fora da comunidade
acadêmica. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo e-mail: arte@ufc.br

VI Encontro de Cultura Artística - Edição 2019 Online é
realizado pela primeira vez em formato virtual

Entre os dias 20 e 22 de maio ocorreu o VI Encontro de Cultura Artística - Edição 2019
Online, coordenado pela Secult-Arte/UFC dentro da programação dos Encontros
Universitários 2019 (EU). O evento contou com a participação estudantes, professores e
servidores técnico-administrativos com atividades de diferentes linguagens.
O objetivo do Encontro de Cultura Artística é o fortalecimento e a difusão das
atividades artístico-culturais desenvolvidas pelos projetos cadastrados no Programa de
Promoção da Cultura Artística (PPCA) e nesta edição foi ampliada a participação para
produções artísticas realizadas por toda a comunidade acadêmica da UFC.
Foram realizados ao total 24 lives nas modalidades de bate-papos, oficinas,
apresentações artísticas e rodas de conversa. As atividades contemplaram as áreas da
dança, cultura popular, arte e tecnologia, música, design, fotografia, audiovisual,
produção cultural, patrimônio cultural e literatura. Toda a programação foi transmitida
por meio de lives no perfil do Instagram da Secult-Arte/UFC (@ufcarte). Aproximadamente
3 mil pessoas visualizaram as lives e quem quiser rever pode conferir no canal IGTV da
Secult-Arte/UFC.

Arte dentro e fora da Universidade

A Universidade Federal do Ceará é um ambiente que promove a arte em diversos
âmbitos. Com as atividades acadêmicas presencialmente suspensas por causa da
pandemia do novo coronavírus, muitos projetos artístico-culturais buscaram se
reinventar, promovendo suas ações artísticas de casa através dos meios digitais.
Com o objetivo de propagar ainda mais a arte produzida na UFC, a Secult-Arte/UFC
divulga semanalmente editoriais no Instagram, no perfil @ufcarte. Os espaços são
voltados para divulgar a cultura artística produzida na universidade. No “Projeto em
Destaque”, divulgado toda segunda-feira, são evidenciados projetos que vem
contribuindo para o cenário artístico da universidade, muitos deles cadastrados do
programa Bolsa Arte, e no editorial “Arte na Universidade”, divulgado às quintas, a
proposta é dar visibilidade às iniciativas artísticas desenvolvidas na universidade,
incluindo os diversos setores e unidades acadêmicas.
O Bolsa Arte Moda e o Verso de Boca são exemplos de projetos já divulgados em
nossos editoriais. O primeiro, projeto de extensão em Arte e Moda da UFC, realiza
pesquisas temáticas relacionadas à ilustração, e no seu perfil do Instagram
(@bolsaartemoda) podemos acompanhar semanalmente a #ProduçãoArtísticaBAM, em
que toda semana é divulgada uma ilustração de algum bolsista e seu processo de criação.
Já o Verso de Boca, grupo composto por estudantes de Letras da Universidade Federal
do Ceará tem como objetivo tornar a poesia compreensível e atraente aos ouvidos e
olhos do público em geral. Em abril o grupo deu início ao projeto "Poesia em tempos
de pandemia", que visa manter a união em tempos de isolamento social. A iniciativa inclui
poemas ditos e cantados, além da oficina "A arte de dizer poemas". As postagens
ocorrem todas às terças e sextas, às 18h, no perfil do Instagram (@versodeboca).
Para conhecer mais projetos como esses, não deixe de acompanhar nossos
editoriais que acontecem de segunda a sexta!

Acesse nossos editoriais

Arte em Rede – Convocatória para Seleção de Projetos Artísticos
em Formato Digital
Estão abertas as inscrições para o “Arte em Rede – Convocatória para Seleção de
Projetos Artísticos em Formato Digital”. O projeto é uma iniciativa da Secretaria da
Cultura do Estado do Ceará (Secult) junto a sua rede de equipamentos culturais de
difusão e o Instituto Dragão do Mar (IDM).
O objetivo é selecionar conteúdos que irão integrar as programações artísticas de 5
equipamentos culturais do Governo do Ceará – o Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura, o Cineteatro São Luiz, o Porto Dragão, o Theatro José de Alencar e a Casa de
Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, realizadas em ambiente virtual, por meio das
plataformas digitais e mídias sociais.
A ação foi pensada como estímulo à economia criativa e o direito de acesso à cultura
através da criação e produção de conteúdo artístico digital, considerando o contexto
atual de distanciamento entre o público e os equipamentos culturais.
Os projetos apresentados não podem ter sido contemplados no Edital Festival
DendiCasa e deverão ser propostas para compartilhamento digital que se enquadrem
nos seguintes formatos previstos: 1) obras artísticas revisitadas a partir de conteúdos
já produzidos anteriormente ao período de quarentena; 2) trabalhos elaborados no
período de isolamento; 3) propostas de criação de conteúdo a serem realizadas ou em
processo.
O Arte em Rede permite a reflexão de como a internet pode articular, integrar e
potencializar os equipamentos e a cadeia produtiva da cultura cearense para uma
atuação em rede. Saiba mais: convocatória.
SERVIÇO
Inscrições: Até o dia 9 de junho de 2020

Acesse: https://bit.ly/ConvocatoriaArteEmRede

Oportunidades com inscrições abertas podem ser acessadas no
Mapa Cultural do Ceará
Neste período da pandemia muitas oportunidades têm sido abertas como forma de
incentivar e fomentar a área da arte e cultura. Muitas dessas iniciativas estão
disponibilizadas no Mapa cultural do Ceará.
Entre as oportunidades estão a Convocatória Sesc Cultura Convida! e o Projeto
Quarentena Projetada, da Mídia Ninja em parceria com o Instituto Moreira Salles. Clique
aqui para acessar mais informações sobre essas e outras oportunidades na plataforma do
Mapa Cultural do Ceará.

Ouça a nova playlist da Rádio Secult-Arte/UFC - Spotify

Ouça a nova playlist da Rádio Secult-Arte/UFC - Deezer
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