
Inscrições abertas para o I Concurso Literário da
Semana do Servidor UFC 2020

As inscrições para o I Concurso Literário da Semana do Servidor UFC 2020 estão
abertas. A iniciativa é coordenada pela Secult-Arte/UFC em parceria com a Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas e a Editora da UFC, integrando a programação da Semana do

Servidor, que neste ano ocorrerá de 26 a 30 de outubro de 2020, em formato virtual. 

O concurso é voltado aos servidores docentes e técnico-administrativos (ativos e

aposentados), empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH) e funcionários terceirizados de empresas que realizam serviços na

Universidade Federal do Ceará. 

O objetivo é fomentar a produção literária no ambiente acadêmico dando oportunidade

aos colaboradores que atuam na UFC, que gostam de escrever, possam publicar textos
no campo literário que muitas vezes ficam para um segundo momento diante das

demandas do trabalho.  

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente via formulário on-line disponibilizado

nas redes sociais e no site da Secult-Arte/UFC. O prazo de inscrição segue até o dia 13
de setembro.

Para se inscrever basta preencher o formulário e anexar o texto, conto ou crônica, de

no mínimo 2 (duas) e no máximo 5 (cinco) laudas. Só pode ser enviado um texto por
candidato, que deve ser redigido em língua portuguesa. A temática é livre e o texto
deve ser inédito, ou seja, não ter sido publicado antes, inclusive no meio virtual. 

https://forms.gle/hbGmU5ioT6xmPKaCA
http://www.secultarte.ufc.br/


Os dez melhores textos selecionados vão compor uma coletânea publicada em

formato de e-book e livro físico pela Editora da UFC. Os autores vão receber 10

exemplares impressos e será impressa também uma tiragem exclusiva para doação à

bibliotecas públicas. Com esta iniciativa a Universidade Federal do Ceará contribui
para o incentivo à leitura e produção literária dentro e fora do ambiente acadêmico. 

Todos os detalhes do concurso podem ser acessados no regulamento. Mais informações
podem ser obtidas também através do e-mail: arte@ufc.br

 

Um cinema para valorizar
Reinauguração do Cine Benjamin Abrahão, localizado na Casa Amarela

Eusélio Oliveira, está prevista para 2021.

Quem tem saudades de assistir um bom filme, encontrar os amigos e comentar o filme

após a sessão em um cinema que é também um lugar de memórias, vai apreciar essa

notícia: O Cine Benjamin Abrahão localizado na Casa Amarela Eusélio Oliveira,

equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará, está perto de voltar à
programação cultural de Fortaleza.

O cinema, que está na memória afetiva de muitos fortalezenses amantes da sétima arte,

teve a primeira etapa da obra de reforma concluída. A obra contempla uma
modernização do espaço, troca de ar condicionados, recuperação das cadeiras que já

pertenceram ao antigo Cine Diogo, um dos principais cinemas de Fortaleza. O cinema

ganhou também uma área com acessibilidade e isolamento acústico. 

A segunda fase compreende uma etapa de compra de equipamentos de projeção, som e

iluminação que está em trâmite para ser executada. A previsão é que o Cine Abrahão

Benjamin seja reinaugurado em 2021 dentro das comemorações dos 50 anos da Casa
Amarela Eusélio Oliveira. 
 

Se inscreva para receber nosso informativo diretamente no seu email

https://secultarte.ufc.br/wp-content/uploads/2020/09/regulamento-concurso-literario-semana-do-servidor-ufc-2020.pdf
mailto:arte@ufc.br
http://eepurl.com/gz6lJj


Durante muito tempo o Cine Benjamin Abrahão, que já se chamou Cinema de Arte

Universitário, foi um ponto de encontro e foi também um dos primeiros cinemas da
cidade, situado no bairro do Benfica que se caracteriza por sua intensa movimentação

cultural.

O espaço foi inaugurado em 1981 e agora passa por uma revitalização mais ampla que

possibilitará a realização de eventos que por muito tempo foram realizados lá, como por

exemplo, o Festival Nóia, o Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, o For

Rainbow, Cine Freud, entre outros. Com uma capacidade de público de 120 lugares, a

previsão é que a reinauguração seja realizada em 2021.

O Cine Benjamin Abrahão sempre foi ponto de encontros da turma do audiovisual
cearense, o cineasta Wolney Oliveira, diretor da CAEO e professor da UFC, lembra que

foi lá que assistiu clássicos do cinema nacional como Cabra Marcado para Morrer, de

Eduardo Coutinho, e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. “É um local de fruição

de filmes e discussão, onde muitos cineclubistas se reuniam. E também um local onde a

formação é estimulada para os alunos e profissionais da área do cinema”, destaca.

 

“É um local de fruição de filmes e
discussão, onde muitos cineclubistas

se reuniam. E também um local onde a

formação é estimulada para os alunos

e profissionais da área do cinema”,



destaca.
 

Ele lembrou ainda que o pai Eusélio Oliveira, Glauber Filho, Jane Malaquias e outros

nomes do audiovisual cearense frequentaram a sala quando havia poucas opções em

Fortaleza e o cinema era pioneiro na cidade. 

Nós ficamos torcendo para que o Cine Benjamin Abrahão retorne logo e possamos

apreciar filmes e eventos que enaltecem o cinema brasileiro. Vida longa ao Cine
Benjamin Abrahão!

Editoriais da Secult-Arte/UFC ganham nova identidade
visual nas redes sociais

Você que acompanha as ações da Secult-Arte/UFC nas redes sociais vai perceber que os
editoriais publicados semanalmente estão em novo formato. São 5 seções: Arte na
Universidade, Persona em Foco, Em Cantos, De Olho na Indicação e De Olho na
Programação que agora estão com novo layout e periodicidade.

Na segunda é dia de conhecer projetos que estão promovendo a arte e a cultura dentro
da Universidade, então, quando o post for azul, saiba que é dia de Arte na Universidade.

Já na quarta, teremos dois quadros revezando a cada semana, o Persona em Foco e o
Em Cantos. Enquanto o primeiro, post verde-água, traz alguma personalidade cearense
que contribuiu e continua contribuindo para o cenário artístico do Estado, o segundo, post
amarelo, mostra os equipamentos culturais da cidade e deixa todas as dicas para você
aproveitar. 

https://secultarte.ufc.br/encontro-de-cultura-artistica/


E o nosso #sextou traz dois editoriais: De Olho na Indicação e o De Olho na
Programação. O primeiro é para curtir em casa e o outro voltado à programação
cultural da cidade, para quando pudermos sair, é claro. Nosso post laranja sempre traz

dicas culturais de várias áreas e tudo gratuito para você aproveitar.

O novo layout foi desenvolvido pelo João Pedro Dedê, aluno do curso de Publicidade e

Propaganda da UFC e bolsista do PPCA/UFC. A proposta é ser dinâmico e ressaltar as

imagens do conteúdo informado. 

Gostou das mudanças?! Não esqueça de acompanhar os nossos perfis @ufcarte no

Instagram e no Facebook. Tem muito conteúdo interessante por lá!

3° Exposição NossArte

Atenção artistas da UFC! Últimos dias se inscrever na 3° Exposição NossArte, que

nesta edição acontecerá no formato virtual. O prazo de inscrição se encerra na próxima
segunda-feira, dia 7.

A exposição, que já é tradição na

programação da Semana do Servidor, é

https://www.instagram.com/ufcarte/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/secult.arte/


organizada pela Pró-Reitoria de Gestão

de Pessoas e o Museu de Arte da UFC.

Podem participar servidores docentes e

técnico-administrativos (ativos e

aposentados) da UFC, colaboradores
terceirizados, além dos funcionários da

Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH).

As categorias são: desenho, pintura, fotografia, colagem, gravura, bordado, escultura
analógica ou escultura digital/3-D. Para saber mais é só clicar no link aqui.

Não esquece de encaminhar esse e-mail para um(a) colega que tem que participar.

   SERVIÇO   

• Inscrições: Formulário.

• Período: Até o dia 7 de setembro.

• Mais informações: Regulamento / Site

Festival da Música de Fortaleza

Já pensou em escrever uma música e

participar de um concurso com prêmios

em dinheiro e ter um contrato para

apresentação no Réveillon de Fortaleza?

Pois a Prefeitura de Fortaleza está

promovendo um concurso que pode

tornar tudo isso realidade.

O Festival da Música de Fortaleza 2020 está com inscrições abertas e podem participar

do festival os artistas residentes no país e no exterior, com idade acima de 18 anos, e que

apresentem música inédita composta em língua portuguesa, podendo ser de qualquer

gênero.

 

   SERVIÇO   

• Inscrições: Link de inscrição.
• Período: Até o dia 18 de outubro.

• Mais informações: Edital / Site.

http://www.ufc.br/noticias/14955-servidores-podem-inscrever-obras-artisticas-para-expor-durante-a-semana-do-servidor-2020
https://docs.google.com/forms/d/1zDOyEIhVTL96OfL3H9Gu6vKsQ1oX05NODCwnjnzeSzk/viewform?edit_requested=true
http://www.ufc.br/images/_files/noticias/regulamento_nossarte_final_2020.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/noticias/regulamento_nossarte_final_2020.pdf
http://www.ufc.br/noticias/14955-servidores-podem-inscrever-obras-artisticas-para-expor-durante-a-semana-do-servidor-2020
http://www.fmf2020.online/inscricaoaviso.php
http://www.fmf2020.online/FMF2020_Edital.pdf
http://www.fmf2020.online/


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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