
Secult-Arte/UFC e Bolsa Arte Moda realizam minicurso em
comemoração ao Dia do Estudante

A Secult-Arte/UFC em parceria com o projeto Bolsa Arte Moda realiza a partir deste mês

de agosto o minicurso “Coloração e Aplicação em Texturas” através do IGTV do

Instagram no perfil @ufcarte. A ação faz parte das comemorações pelo Dia do
Estudante, dia 11 de agosto.

Nesta edição especial do Circuito UFC Arte Online a ênfase será na formação em artes,

ofertando minicursos e oficinas na área de Artes Visuais. O minicurso vai abordar os

princípios básicos de variadas técnicas de coloração e suas aplicações em diferentes

texturas, como transparências, metais, estampas, dentre outros. 

A primeira videoaula será divulgada no dia 17 de agosto, abordando a representação de

couro usando a técnica Aquarela. O minicurso é dividido em 8 videoaulas,  totalizando

uma carga horária de 3h/aula, e a cada semana será disponibilizado um novo conteúdo. 

Os cursos e oficinas ofertados serão ministrados pela equipe do projeto Bolsa Arte
Moda. Ao final do curso, o participante responderá a um questionário sobre o conteúdo

ministrado, que possibilitará a avaliação do aprendizado e a emissão do certificado de
participação. 

Com essa ação a Secult-Arte/UFC oferece mais uma opção de atividade formativa no
ambiente online, possibilitando ao participante assistir a aula no momento que tiver mais

disponibilidade de tempo, pois o conteúdo ficará disponível no IGTV do Instagram e

também, após a conclusão de todo o curso, no site da Secult-Arte/UFC. 

https://www.instagram.com/ufcarte/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/ufcarte/channel/?hl=pt-br
https://secultarte.ufc.br/pt/cursos-secult-arte-ufc/


Para participar basta ter interesse e tempo para acompanhar o conteúdo. O minicurso
será um momento de aprendizado e estímulo à imaginação criativa.

Nova iniciativa da Secult-Arte/UFC compartilha afetos
através das redes sociais

O período de isolamento social reduziu nosso contato presencial e aumentou muito
nossa saudade. Saudade das pessoas, dos locais e também dos simples gestos
compartilhados no cotidiano da universidade. Pensando nisso, a Secult-Arte/UFC
desenvolveu a ação cultural #UFCcomPaixão, uma iniciativa que estimula o
compartilhamento de afeto via redes sociais através da expressão artística do design.

A ideia é destacar as vivências, afetos, solidariedades e memórias compartilhadas na
UFC e assim matar um pouco da nossa saudade por meio das redes sociais da Secult-
Arte/UFC.  

As artes são desenvolvidas pelo Rafael Viana, que é aluno do curso de Publicidade e

Propaganda da UFC e bolsista da Secult-Arte/UFC. O trabalho artístico dele é divulgado

através do IG:@zero.arte

Se inscreva para receber nosso informativo diretamente no seu email

https://secultarte.ufc.br/encontro-de-cultura-artistica/
https://www.instagram.com/zero.arte/?hl=pt-br
http://eepurl.com/gz6lJj


Na primeira ilustração, o tema foi o tamanho da nossa saudade durante a quarentena,
lembrando desde a falta dos amigos até a vontade de comer a tão famosa e desejada

feijoada do RU. Na segunda ilustração foi feita uma linda e merecida homenagem aos

professores, nossos grandes mestres, que são motivo de admiração e carinho. Na

próxima quarta-feira, dia 5, será divulgada mais uma arte da ação. Acompanhem

nossas redes sociais para conferir a ilustração e também participar desta iniciativa.

Que tal ficar de olho nestes artistas cearenses? 

Quem já conhece nosso editorial de #DeOlhoNaIndicação sabe que sempre trazemos

dicas culturais e agora esse editorial ganhou um espaço especial no nosso Informativo

Cultural ✨🎨. 

Hoje, separamos 6 artistas cearenses para você conhecer e prestigiar, e o melhor, a

seleção está bem diversificada.

� DJ Tomé Braga (@tomebraga): Para quem curte um remix, o DJ Tomé tem em seu

MixCloud algumas de suas obras, desde temas como New Rave, Axé à Expedição África

Brasil.

� Orquestra Popular do Nordeste (@opn.musica): A orquestra une a música popular à

erudita com um repertório que destaca a música nordestina. Em seu perfil no Instagram,

você pode conferir os trabalhos do grupo no IGTV.

� Órfãos de Iracema (@orfaosdeiracema): Para quem gosta de rock, blues e indie, a

banda traz em suas músicas autorais a junção de referências dos seus integrantes. No

canal da banda no Youtube, você consegue ouvir um pouco de seus trabalhos. 

� Luiza Nobel (@luizanobel): Preta, cantora, compositora e atriz, ela solta a voz em

seus covers. Além de ter um canal no Youtube, Luiza posta vídeos em seu perfil no

Instagram.

� Pingo de Fortaleza (@pingo_de_fortaleza): Para quem gosta de MPB, o cantor Pingo

de Fortaleza faz lives todas as segundas em seu Facebook, intitulando-as de “Ensaio

Interativo”. 

https://www.instagram.com/p/CCt_wSKFxWt/
https://www.instagram.com/p/CC9YlgAF27K/
https://www.instagram.com/tomebraga/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/opn.musica/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/orfaosdeiracema/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCotyrZjJC2gd7FHwNNYnFDA?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/luizanobel/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/luizanobel
https://www.instagram.com/pingo_de_fortaleza/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/pingodefortaleza.fortaleza


� As Travestidas (@astravestidas): Um coletivo de atrizes, cantoras, transformistas e

ativistas. No perfil do Instagram elas cantam, militam e trazem um colorido diferente.

Petrobras Cultural para Crianças - Animação Infantil

Já pensou em ter um projeto de Curta ou Média-Metragem patrocinado pela Petrobras?

Pois essa é a sua oportunidade!  Nesta segunda chamada do Petrobras Cultural para

Crianças serão selecionados projetos de produção de filmes na área de Animação
Infantil voltados para o público da Primeira Infância, que engloba crianças de até 6

anos, seus pais e educadores.

As propostas precisam lidar com temas que levem conhecimento e despertem a

curiosidade do público alvo. O filme deverá ser concluído em um prazo de até 18 meses

e deverá ser disponibilizado para exibição em plataforma de streaming.

   SERVIÇO   

• Inscrições: Cadastro de Projetos.

• Período: Até dia 24 de agosto.

• Mais informações: Site / Regulamento. 

 

1ª Edição do Prêmio Dramática 2020  

Com a finalidade de estimular e valorizar a produção teatral de temática LGBTQIA+
brasileira e promover a renovação das linguagens performáticas sobre a diversidade

sexual estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Dramática 2020. 

A chamada destina-se à realização de uma mostra de teatro durante o 28° Festival
MixBrasil de Cultura da Diversidade, através da seleção de seis projetos e premiação

posterior de projetos inéditos de autores e autoras residentes no Brasil. 

Poderão participar companhias, coletivos, indivíduos e projetos de todo o Brasil. Os

textos e projetos devem ser inéditos, que nunca tenham sido apresentados ou encenados

publicamente em teatros, online ou qualquer outra plataforma.

   SERVIÇO   

https://www.instagram.com/astravestidas/?hl=pt-br
https://gestaodepatrocinios.petrobras.com.br/pt/
https://ppc.petrobras.com.br/animacao-infantil
http://homolog-ppc.hotsitespetrobras.com.br/profiles/ppc/themes/ppc_theme/docs/regulamento_animacao_infantil.pdf


• Mais informações: Site.

• Período: Até dia 4 de setembro.
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Ouça a nossa Rádio Secult-Arte/UFC - Spotify

Ouça a nossa Rádio Secult-Arte/UFC - Deezer
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