
Secult-Arte/UFC e Verso de Boca realizam oficina online
“A Arte de Dizer Poemas”

 

Entre os dias 20 e 29 de outubro, a Secult-Arte/UFC e o Grupo Verso de Boca realizam a

oficina online “A Arte de Dizer Poemas” através da plataforma Google Meet. A ação

integra mais uma edição do Circuito UFC Arte Online, na área de formação em artes. 

Nesta edição as atividades são voltadas também para os estudantes do Ensino
Fundamental 2 e do Ensino Médio. A oficina será ministrada pela equipe do grupo Verso

de Boca em 4 encontros. Nos dias 22 e 24 e 27 e 29 de outubro, às terças e quintas-

feiras, às 17h. 

As inscrições são gratuitas e serão realizadas do dia 6 ao dia 19 deste mês de
outubro. São 25 vagas e será obedecida a ordem de inscrição. Para participar é

necessário se inscrever através do formulário eletrônico disponível neste link.

   

Na oficina serão realizadas atividades de aquecimento e expressão corporal e vocal,

exercícios de leitura e performance, além de muitos exercícios práticos sobre as técnicas

de internalização de poemas. Os participantes receberão certificados de participação na

oficina ao final da atividade. 

O Grupo Verso de Boca é um projeto de cultura e arte que busca difundir o conhecimento

e a qualidade de obras dos poetas de Língua Portuguesa. Além de incentivar o prazer da

leitura de textos poéticos e tornar a poesia compreensível e atraente. Fundado pelo e pelo

https://forms.gle/iijA86eLB6LgQDSb9


Prof. Roberto Pontes e coordenado pelas professoras Elizabeth Dias Martins e Renata

Guerta Caxile, do Departamento de Literatura da UFC, o projeto também realiza

espetáculos de poesia de diversas temáticas e para os mais variados públicos. Para
saber mais sobre o trabalho do grupo acesse o blog e o perfil no instagram. 

Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas através do e-mail: arte@ufc.br

Projeto Palco de Giz propõe ações de Mediação Artística
Online para Educadores e Estudantes

O Palco de Giz – Projeto de Formação de Espectadores da UFC buscou, mesmo no

contexto de isolamento social, maneiras de manter em movimento suas ações de

aproximação entre estudantes e professores da rede pública do Ceará com o universo das

práticas artísticas, principalmente as artes da cena.

Por meio da mediação teatral, o Palco de Giz busca criar uma aproximação entre os

estudantes de escolas públicas e a programação do Teatro Universitário Paschoal Carlos

Magno (TUPA) por meio de oficinas pedagógicas nas escolas parceiras, além de articular

essas atividades com os espetáculos programados no TUPA. Para manter o  projeto vivo

foram desenvolvidas novas estratégias que entrarão em ação neste mês de outubro,

surgindo o programa Palco de Giz Online.  

O projeto, que conta com três ações iniciais, é ligado ao curso de Teatro-Licenciatura

e ao TUPA, e é cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFC e ao Programa de

Promoção da Cultura Artística (da Secult-Arte/UFC). As ações de mediação são

realizadas por alunas bolsistas, sob orientação e supervisão dos professores Francis

Wilker e Juliana Carvalho. 

A primeira iniciativa será a Oficina Mediadores Conectados: estratégias para uma
mediação artística online, que é aberta à participação de educadores e estudantes de

licenciatura de qualquer área que tenham interesse em conhecer estratégias para mediar

o encontro entre estudantes e materiais artísticos produzidos e veiculados no ambiente

Se inscreva para receber nosso informativo diretamente no seu email

http://versodeboca.blogspot.com/
https://www.instagram.com/versodeboca/
mailto:arte@ufc.br
http://eepurl.com/gz6lJj


virtual. 

Já a segunda ação, Palco de Giz nas Escolas Criativas, é uma parceria do Palco de

Giz com o projeto Escolas Criativas, desenvolvido pela Quitanda Soluções Criativas e

seus parceiros junto a rede de ensino de Jijoca. Nessa primeira edição, as atividades de

mediação serão realizadas com todas as turmas de nono ano do ensino fundamental da

rede pública de educação do município. Serão utilizadas estratégias pedagógicas, com

grupos de WhatsApp, videos no Youtube e lives. 

Por último, a ação de comunicação e formação Palco de Giz na Rede, proposta por Jupe

Vasconcelos, disponibilizará nos canais de Instagram e Youtube do Tupa e do curso de

Teatro, um conjunto de vídeos curtos que procuram apresentar informações introdutórias

acerca da prática da mediação, sua necessidade, conceitos operatórios e principais

abordagens. Para isso, professoras que já participaram do projeto presencialmente serão

convidadas para compartilhar suas experiências e as contribuições das ações de

mediação para a formação dos estudantes. 

 

Informações detalhadas da oficina - Mediadores conectados: estratégias
para uma mediação artística online

Período: 7, 8 e 9 de outubro, de 18h às 20h.

Como me inscrever: As inscrições acontecem até o dia 5 de outubro, pelo

formulário online. 

Selecionados: A lista de selecionados será divulgada no dia 06 de outubro, no perfil de

Instagram @tupaufc e no site do teatro universitário.

Como serão os encontros: 3 encontros síncronos pela plataforma Google Meet.

Certificação: será emitido certificado de 8h/a aos participantes com 75% de

aproveitamento, através do projeto de extensão..

Resultado do I Concurso Literário da
Semana do Servidor UFC 2020 

Para mais informações

https://forms.gle/Mqi81JoRCSdDB8kw6
https://www.instagram.com/tupaufc/
http://www.teatrouniversitario.ufc.br/
http://www.teatrouniversitario.ufc.br/
https://www.instagram.com/tupaufc/


A Secretaria de Cultura Artística da UFC (Secult-Arte/UFC) agradece a participação de
todos que se inscreveram no I Concurso Literário da Semana do Servidor UFC 2020,
parabeniza os vencedores e divulga a relação dos textos selecionados pela comissão
avaliadora. Os dez textos selecionados serão publicados em uma coletânea em formato de
e-book e livro físico pela Imprensa Universitária. Os autores vão receber 10 exemplares
impressos e será impressa também uma tiragem destinada à doação para bibliotecas e
espaços de incentivo à leitura. Confira abaixo a relação com o nome dos autores e suas
respectivas obras. 
 

Nomes dos autores e das respectivas obras selecionadas - I Concurso
Literário da Semana do Servidor UFC 2020

1 – Aluísio Ferreira de Lima – A quarta cidade: breves notas sobre a Jaguaribara espectral

2 – Camila Izidorio de Sousa – Passageira

3 – Carla Galvão Farias – Pesadelo

4 – Carlos Daniel Andrade da Silva – Sem wixia

5 – Juliana Maria Fernandes de Almeida – Desconhecido

6 – Luís Filipe Estevinha Lourenço Rodrigues – O pianista na fresta

7 – Nara Raquel Fonteles Rios – Jornada

8 – Roberta da Rocha Braga – Aleatoriedades laborais

9 – Talita Nogueira Maia – A hora dos pássaros

10 – Wesley Lyeverton Correia Ribeiro – Por entre loas e batuques

Leia a matéria completa em nosso site

https://secultarte.ufc.br/encontro-de-cultura-artistica/
https://secultarte.ufc.br/pt/vencedores-do-i-concurso-literario-da-semana-do-servidor-ufc-2020/


Prêmio Funarte Festivais de Música

A Fundação Nacional de Artes – Funarte está promovendo um edital válido para todo o

Brasil, com inscrições gratuitas, onde serão selecionadas 24 propostas. Essas poderão

ser espetáculos musicais, debates, palestras e oficinas, entre outras atividades
(virtuais ou presenciais), contanto que estejam relacionadas a festivais de música

considerados relevantes no país.

O objetivo dessa iniciativa é apoiar um setor que foi fortemente impactado pela pandemia

de covid-19, e cada projeto contemplado receberá R$ 40 mil. O projeto deve ser

inscrito pela pessoa jurídica responsável pelo festival de música relacionado ao projeto.

Podem participar PJs de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. Não é permitida a

inscrição de microempreendedor individual (MEI) ou pessoas físicas. Cada proponente

poderá inscrever somente um projeto.

   SERVIÇO   

• Inscrições: Link da inscrição.

• Período: Até o dia 9 de novembro.

• Mais informações: Edital.

Chamada Vale de Patrocínios Culturais

Para o Instituto Cultural Vale, incentivar e valorizar a cultura é uma forma de crescer e

evoluir juntos e o seguinte edital selecionará projetos das seguintes categorias:

Festividades, Circulação, Música, Patrimônio Material, e Museus e Memórias. 

O edital tem o objetivo de estimular a realização de projetos culturais que valorizem
os nossos patrimônios e identidades. A realização ocorre com recursos da Lei Federal

de Incentivo à Cultura, artigo 18, a seleção e o aporte da verba da primeira edição da

Chamada serão realizados em 2020. Os projetos deverão ser executados ao longo de

2021.

Poderão participar deste edital proponentes que sejam pessoas jurídicas de direito público

ou privado, com ou sem fins lucrativos, tenham sede no território nacional, e comprovem

que atuam na área cultural há pelo menos 1 (um) ano.

   SERVIÇO   

• Inscrições: Link de inscrição.
• Período: Até o dia 14 de outubro.

• Mais informações: Edital / Site.

https://prosas.com.br/editais/7778-premio-funarte-festivais-de-musica-2020
https://prosas.com.br/editais/7778-premio-funarte-festivais-de-musica-2020
https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Pr%C3%AAmio-Funarte-Festivais-de-M%C3%BAsica-2020-oficial-sem-cronograma.pdf%C2%A0
http://patrocinio.valeglobalcomm.com/admin
http://institutoculturalvale.org/PT/Documentos%20Compartilhados/CHAMADA%20VALE%20-%20REGULAMENTO%20DO%20EDITAL.pdf
http://institutoculturalvale.org/PT/Documentos%20Compartilhados/CHAMADA%20VALE%20-%20REGULAMENTO%20DO%20EDITAL.pdf
http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/editais/chamada-vale.aspx?utm_campaign=instituto-cultural&utm_medium=CPC&utm_source=google&utm_content=_campinstituto-cultural_codinstituto-cultural_stAw_idlan%C3%A7amento_instituto_inedital_cmCPC_mobjtra_snac_pgoogle_fsear_opa_in-a_mosazonal_prd44097_cdn-a_esn-a_AgAPfiletexto


Funarte tem editais prorrogados 

 
   Prêmio Festival Funarte

Acessibilidança Virtual 2020

                     SERVIÇO   

              • Período: Até o dia 9 de outubro.

              • Mais informações: Site.

   Prêmio Funarte de Apoio ao
Espetáculo Circense 2020

   SERVIÇO                            

                            • Período: Até o dia 9 de outubro 

                            • Mais informações: Site           .

Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação
Fotográfica Solange Zúñiga – 2020

                     SERVIÇO   

              • Período: Até o dia 19 de outubro.

              • Mais informações: Site.

https://www.funarte.gov.br/edital/festival-funarte-acessibilidanca-virtual-2020/
https://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-de-apoio-ao-espetaculo-circense-2020/
https://www.funarte.gov.br/edital/edital-bolsa-funarte-de-estimulo-a-conservacao-fotografica-solange-zuniga-2020/


Prêmio Funarte Festival de
Teatro Virtual 2020

   SERVIÇO                            

              • Período: Até o dia 9 de outubro 

              • Mais informações: Site           .
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Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação
Fotográfica Solange Zúñiga – 2020

                     SERVIÇO   

              • Período: Até o dia 19 de outubro.

              • Mais informações: Site.

https://www.funarte.gov.br/edital/premio-festival-funarte-de-teatro-virtual-2020/
https://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-de-apoio-ao-espetaculo-circense-2020/
https://www.funarte.gov.br/edital/edital-bolsa-funarte-de-estimulo-a-conservacao-fotografica-solange-zuniga-2020/


Prêmio Funarte Festival de
Teatro Virtual 2020

   SERVIÇO                            

              • Período: Até o dia 9 de outubro 

              • Mais informações: Site           .

Secretaria de Cultura Artística da Universidade Federal do Ceará - Secult-Arte/UFC
 Av. da Universidade, 2210 - Benfica - 60020-180 - Fortaleza - CE

Contato
 +55 (85) 3366 7831 
  Email: arte@ufc.br

Ouça a nossa Rádio Secult-Arte/UFC - Spotify

Ouça a nossa Rádio Secult-Arte/UFC - Deezer
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