
Parceria entre a Secult-Arte/UFC e o Bolsa Arte Moda
celebra os 65 anos da UFC 

A Secult-Arte/UFC desenvolveu uma iniciativa diferente durante as comemorações pelos



65 anos de instalação da Universidade Federal do Ceará, no último dia 25 de junho,

com o  lançamento da série de tirinhas nas redes sociais da secretaria. 

As tirinhas trazem mensagens de carinho e memórias que guardamos do cotidiano na
nossa universidade. O projeto é fruto de uma parceria entre a Secult-Arte/UFC e o

projeto Bolsa Arte Moda. As ilustrações são feitas pela Gizele Falcão, aluna do Curso

de Design Moda da UFC e bolsista do Bolsa Arte Moda. O design é feito pelo João Pedro
Dedê, que é aluno do curso de Publicidade e Propaganda da UFC e atua também como

bolsista na Secult-Arte/UFC. 

A vontade de imprimir um olhar sobre o simbolismo compartilhado pela comunidade

acadêmica inspirou a produtora cultural Maria Pinheiro Pessoa, diretora da Secult-

Arte/UFC, a colocar a iniciativa em prática. "A tirinha foi uma ideia que tive para trazer
de forma lúdica e representativa os afetos, vivências e memórias compartilhadas na
instituição", ressalta.

Foram publicadas duas tirinhas. A primeira, intitulada “Visto a Camisa", ilustra uma

situação que muitos alunos já vivenciaram e guardam em suas memórias afetivas. Na

segunda tirinha, intitulada “Quem Nunca?”, recordamos o ambiente do RU, que é

também um local de encontros e amizades na universidade. 

Com ações como esta a secretaria busca incentivar a produção artística realizada na
universidade, principalmente pelos futuros profissionais, destacando a importância dos

projetos culturais e parcerias que valorizam os agentes que atuam no campo das artes.



Oitava edição do Circuito UFC Arte Online acontece de 8 a
10 de julho

Na próxima quarta-feira, 8, a Secult-Arte/UFC promove a oitava edição do Circuito
UFC Arte Online. O projeto ocorre através de lives pelo Instagram no perfil da secretaria
(@ufcarte). As transmissões ao vivo serão realizadas até a sexta-feira, 10, sempre às
17h.

Na quarta-feira, 8, será realizada a live Arte e Cultura no Interior: a experiência do
Campus de Russas, com a participação de Isabelle Xavier e Natália Pinho em um bate-
papo sobre os desafios da promoção da arte e da cultura no campus que é voltado
prioritariamente para as áreas de tecnologia, computação e engenharias.

Na quinta-feira, 9, acontece a live Música Coral na UFC: Uma História de Encontros. O
bate-papo será conduzido pelo professor Gerardo Viana, do Curso de Música da UFC,
com os integrantes do projeto Casa da Voz: Movimento Coral na UFC: Amanda Sampaio,

Se inscreva para receber nosso informativo diretamente no seu email

https://secultarte.ufc.br/encontro-de-cultura-artistica/
https://www.instagram.com/ufcarte/
http://eepurl.com/gz6lJj


Amanda Félix, Angelo Ceccato, Edno Karulhos, Gabriel Cintra e Sofia Nunes. Eles vão
compartilhar suas ideias e vivências nos grupos que buscam o desenvolvimento do canto
coral na UFC. 

Para fechar a programação, na sexta-feira, 10, teremos a live Sarau “Do Desejo em
Mim” - Homenagem a Hilda Hilst, mediada pelo professor Ghil Brandão, do Curso de
Teatro da UFC, com a participação dos estudantes e convidados: Maria Clara, Matheus
Bizerra, Mitchu Marinho e Fabrício Souza. 

O projeto Circuito UFC Arte Online busca reunir projetos, iniciativas culturais e artistas da
cena artístico-cultural do estado do Ceará para compartilhar ideias, arte e cultura
através do ambiente online durante este período de isolamento social. Desde a primeira
edição, em março deste ano, já foram realizadas trinta lives abordando diversos temas
com enfoque na cultura artística.

Já está de olho na indicação?
Todas as sextas-feiras temos uma indicação cultural para o seu final de semana no

editorial #DeOlhoNaIndicação publicado no nosso perfil do Instagram. De lives a

documentários estamos sempre atentos em trazer novidades para os nossos seguidores

e dessa vez trouxemos uma seleção especial para o informativo de julho. 

Separamos uma lista com 10 obras, entre filmes, documentários e séries, para você se

programar e curtir este mês de julho ainda mais perto da temática artística. Algumas

indicações são dos nossos seguidores. Aproveita, arranja um tempinho e assista
mesmo.

https://www.instagram.com/ufcarte/


1º - Frida (2002) 
Indicação de @dayanasoliveira
É um filme incrível que conta a história da artista Frida Kahlo, pintora reconhecida

mundialmente pela sua grande contribuição à arte mexicana. É dirigido pela fantástica

Julie Taymor, cineasta e diretora de musicais e Óperas. 

2º - Camille Claudel, 1915 (2013)

Filme biográfico francês, conta a história de Camille Claudel, uma jovem escultora que foi

internada em um hospício onde não pode mais se expressar através de suas esculturas e

por conta disso ficou mais próxima da loucura. 

3º - Sociedade dos Poetas Mortos (1989)
Indicação de @italo_alenc4r
O filme conta a história do professor John Keating e seus métodos pouco ortodoxos de

atingir seus alunos, os estimular a seguir seus sonhos e enfrentar as pressões da vida. 

4º - Hairspray - Em busca da fama (2007) 
Indicação de @renata_vx
Passando-se em 1960, Hairspray conta a história da adolescente Tracy Turnblad,

apaixonada por dança, mas que enfrenta problemas por não se encaixar nos padrões

estéticos da época. 

5º - Cidade Cinza (2013)
O documentário compila as vozes de reconhecidos artistas urbanos que colorem a cidade

com grafites e se manifestam contra as autoridades que cobrem suas obras com a cor do

cimento.

6º - RocketMan (2015) 
Este filme conta a história do talentoso mas muito tímido pianista, Reginald Dwight, que

torna-se estrela da música de renome internacional durante os anos 1970. Vocês o devem

conhecer como Elton John.

7° - Next in Fashion (2020) -
Indicação de @renata_vx
Quem já sonhou em ser estilista? Essa série vai aflorar ainda mais esse seu lado. Reality

show de design de moda, a cada episódios os participantes têm que cumprir desafios

diferentes. Até onde a criatividade os leva? 



8° - Abstract: The Art of Design (2017)  
Indicação de @marques_nah
Você já se perguntou como pensam os designers inovadores? De onde tiram sua

inspiração? Nessa série dá para acompanhar o processo desses artistas e como o design

influencia diversos aspectos da nossa vida.

9°- Com amor, Van Gogh (2017)  
Indicação de @jvamancio25
Uma história sobre o famoso pintor, mas vista de outra perspectiva: sua obra. Uma história

cheia de mistérios e revelações a respeito da morte do pintor Van Gogh.

10º - Retrato de uma jovem em chamas (2019) 
Indicação de @deyvisbarross
O filme se passa na França no século 18 e fala sobre a relação do artista como o objeto de

sua arte. 

Programa Pluga & Pensa

Estão abertas as inscrições para o credenciamento de propostas de formação no âmbito
das artes e da cultura para participação no Programa Pluga & Pensa, do Centro Cultural
Belchior (CCBel). A chamada é coordenada pelo Instituto Cultural Iracema (ICI) com o

intuito de garantir a democratização do acesso às mais plurais manifestações
artísticas. O credenciamento de propostas pode ser feito até o dia 31 de agosto.

O credenciamento não tem caráter competitivo e busca ampliar as opções da curadoria da

entidade. As propostas credenciadas poderão ser convidadas a comporem o Programa

Pluga & Pensa, que é composto por uma série de ações de formação voltadas para a



qualificação do pensamento sobre a música, a arte e as relações entre as artes. A

programação das ações contempla atividades regulares de produção e compartilhamento

de conhecimento. 

Após consultar o material da proposta credenciada, o ICI/CCBel entrará em contato com a

sua representação legal para propor a remuneração disponível para a atividade

selecionada e deverá observar os preceitos da democratização do acesso aos bens
culturais e a eficiência na consecução dos recursos públicos. 

SERVIÇO

Inscrições: Edital 

Período: até o dia 31 de agosto.

 
Prêmio Funarte RespirArte 

Dirigido a todos os campos alcançados pela Fundação Nacional de Artes, o Prêmio

Funarte RespirArte, tem como objetivo a seleção de atrações online para o público e a
promoção da arte e das vertentes culturais de todas as regiões do país.

A Funarte pretende incentivar 1.600 produções artísticas em vídeo, inéditas, realizadas

em plataformas digitais, com prêmios de R$ 2,5 mil para cada contemplado (deduzidos os

tributos). A chamada inclui as seguintes áreas: circo, artes visuais, música, dança,
teatro e artes integradas. Serão concedidos 270 prêmios para cada uma das linguagens

específicas e 250 para artes integradas.

Podem se inscrever no edital, gratuitamente, brasileiros natos ou naturalizados, maiores

de 18 anos, e pessoas jurídicas de natureza cultural – tais como produtoras, companhias

ou grupos. Os participantes devem ter residência ou sede e atuação comprovadas no país.

Todas as produções inscritas devem ser registradas em vídeos, formatados segundo

critérios estabelecidos no edital e publicados em plataformas digitais de acesso público. 

SERVIÇO

Inscrições: Formulário 

Período: até o dia 3 de agosto (17h59min)

Mais informações: respirarte@funarte.gov.br / Edital

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/1805/
http://respirarte.prosas.com.br/%C2%A0
https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital_Pr%C3%AAmio-Funarte-Respirarte_2020.pdf%C2%A0

