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Tem alguma opinião, sugestões ou críticas? Mande pra gente em cultura@proex.ufu.br ou na 

nossa página do Facebook (/ufudicult)!  



Mais uma edição da agenda DICULT. Desta vez, versão trimensal [junho-agosto]. É 
mês junino e de copa do mundo, essa dobradinha está no ar e na nossa agenda. O 
Campus Pontal ocupará espaços fechados e públicos, em Ituiutaba-MG, com o 
“Arraiá da FACIP”. O SESC-Uberlândia arquitetou uma coletiva artística sobre o 
tema “Copa do Mundo”. Vem com a gente!

Entre julho e agosto, outros destaques são o “I Festival de Teatro de Animação de 
Uberlândia – Cenas Animadas” e a décima primeira edição do “Olhares sobre o 
Corpo” [OSC]. Enquanto o “Cenas Animadas” surge do desejo compartilhado entre 
o professor de teatro Mário Piragibe e a DICULT, por prolongar um perfil de teatro 
de animação, o “OSC”, do UAIQDança, é nosso parceiro pela segunda vez. Para nós 
é mister apoiar projetos maduros como esse e que apresentará um time interdisci-
plinar de primeira linha capitaneado pelo antropólogo Massimo Canevacci.

Em matéria de festival, faremos, sim, em agosto, a quarta edição do Festival 
Universitário da Canção da UFU, em conexão com o super hiper ultra conhecido 
“Arte na Praça”. Mas há novidades. Nós redimensionamos o Festival como proposta 
conceitual, a fim de que ele seja um canal aberto de diálogo artístico-cultural com 
outras universidades públicas da região Sudeste.

Somos festa, mas também somos fórum. Em julho, haverá a segunda rodada de 
conversa e convivência sobre o tema “Mais cultura nas universidades”, dentro do 
Fórum Permanente de Cultura da UFU. Dessa vez, Kennedy Piau, egresso do 
Departamento de Artes, estará proseando conosco e, claro, com vocês, pessoas 
sempre queridas, aqui, convidadas que estão para toda essa deglutição cultural 
posta na nossa AGENDA.

O nosso abraço,

...............................................................................
edição 2/ano1

Luiz Carlos [Lu] de Laurentiz
Diretor de Cultura/PROEX/UFU



Chorinho no Coreto & Poesia na Calçada  
Wellington Gama e Regional Fogo na Roupa, Quarteto Pitangui, Grupo Pétala 

...................................................................................................

Junho chega com edição especial do tradicional Chorinho no Coreto & Poesia na 
Calçada. com Wellington Gama e Regional Fogo na Roupa e o Quarteto Pitangui, de 
Uberlândia. O núcleo Pétala - pesquisa e estudo do teatro latino - americano -  
apresentará poesias. Além dessas atrações, as intervenções poéticas ganharão 
espaço dando o tom aos intervalos entre as apresentações, com o Grupo Pétala.

14 de junho às 18h30

Praça Clarimundo Carneiro

Grátis

Projeto Prelúdio
Estudantes e professores do curso de Música da UFU

O Projeto “Prelúdio” consiste na elaboração e realização de apresentações musicais 
semanais, realizadas pelos alunos do Curso de Música da UFU e destinadas à comuni-
dade. As apresentações são realizadas semanalmente às terças-feiras, das 18h às 
19h, na Sala Camargo Guarnieri, no bloco 3M. As Edições Especiais também fazem 
parte do Projeto, em que participam professores do próprio curso e alunos que se 
destacam nos trabalhos artísticos. 

14 de junho às 18h30

Sala Camargo Guarnieri, bloco 3M, UFU (Campus Santa Mônica)

Grátis
...................................................................................................

"Guerra-Peixe" 
Edição Especial do Projeto Prelúdio

A edição especial do projeto Prelúdio do mês de junho homenageará o centenário 
de nascimento do grande compositor brasileiro Guerra-Peixe (1914-2014). Essa 
edição será a apresentação do projeto de Extensão idealizado pela professora de 
piano do curso de Música do IARTE da UFU, Flávia Botelho. 

24 de junho das 18h às 19h

Sala Camargo Guarnieri, bloco 3M, UFU (Campus Santa Mônica)

Grátis

INDICAMOS

INDICAMOS



Chorinho no Coreto & Poesia na Calçada  
Wellington Gama e Regional Fogo na Roupa e grupo Chorinho pra Você 

........................................................................................................

Em Julho tem mais uma edição do Chorinho no Coreto & Poesia na Calçada. Wellington 
Gama e Regional Fogo na Roupa convidam o grupo Chorinho pra Você para abrir a noite 
e proporcionar o contato da população uberlandense com essa música genuinamente 
brasileira. Os convidados de julho farão um tributo à grande cantora Ademilde Fonseca 
(1921-2012), considerada a rainha do choro, convidando Rebeca Andrade ao palco para 
as interpretações da grande dama. Além dessas atrações, as intervenções poéticas 
ganharão espaço dando o tom aos intervalos entre as apresentações.

12 de julho às 18h30 

Praça Clarimundo Carneiro

Grátis

O Samba Mandou me Chamar na UFU
Movimento Cultural Eterna Chama, Tuco Pellegrino e apresentação da “Dentadura”, 
campeã do desafio de baterias universitárias de maio

O evento mais suingado da UFU retorna em julho, após breve pausa para a Copa 
do Mundo, com parceiros especialíssimos. O Movimento Cultural "Eterna Chama" 
convida neste mês o sambista Tuco Pellegrino para entrar na roda. Tuco, que já 
trabalhou ao lado de nomes como Cristina Buarque e Hildemar Diniz, atualmente 
trabalha seu álbum independente “Peso é Peso”, dando continuidade à 
preservação e memória das origens do samba carioca. Pra completar, a campeã 
do desafio de baterias universitárias do mês de maio, dará início às atividades 
desse primeiro Samba no campus Umuarama.

27 de Julho às 18h30

Centro de Convivência do Campus Umuarama 

Grátis

........................................................................................................

Arraiá da FACIP
Cine Mazzaropi, contação de causos, cena curta de casamento caipira,  apresentação 
de quadrilha da FACIP/UFU, apresentação do grupo musical “Trio Façuá”, brincadeiras e 
comidas típicas

A festa julina da FACIP busca o fortalecimento da tradição das festas juninas  como 
forma de preservação da cultura popular, contemplando várias frentes artísticas para 
compor as atividades, como teatro, musica, cinema e dança. O evento acontece por 
meio da parceria entre a FACIP (Comissão de Cultura , Projeto Vamos fazer Arte , PET 
História e Centros Acadêmicos), DICULT/UFU e Fundação Cultural de Ituiutaba. 

18 de julho às 19h30 / 19 de Julho das 18h às 23h

Dia 18 no Teatro Vianinha e dia 19 na Praça Getúlio Vargas (Ituiutaba)

Grátis



IV Festival Universitário da Canção da Universidade Federal de 
Uberlândia (FUCA) Shows a confirmar

O IV FUCA tem por objetivo incentivar a criatividade, revelar talentos e valorizar a 
produção musical autoral no contexto universitário. Intenta promover intercâmbio e 
interação cultural e musical entre as unidades universitárias que compõem os campi 
das UFU e demais instituições federais da região Sudeste. O FUCA desse ano traz  duas 
categorias: Categoria UFU e Categoria Brasil Sudeste. 
Saiba mais sobre o Festival, categorias e shows em www.bit.ly/fuca2014

02 de agosto às 20h (1ª eliminatória)

Teatro Municipal de Uberlândia 

Arte na Praça especial IV FUCA 2ª eliminatória
Show a confirmar

03 de agosto às 13h

Praça Sérgio Pacheco

Grátis
........................................................................................................
Chorinho no Coreto e Poesia na Calçada 
com Wellington Gama e Regional Fogo na Roupa e Grupo Cesarcos

Agosto tem nova edição do projeto que traz contato à população uberlandense com a 
genuína música brasileira: Chorinho no Coreto & Poesia na Calçada. Wellington Gama e 
Regional Fogo na Roupa convidam o Grupo Cesarcos para uma apresentação única com 
repertório do professor Klemes César. Além dessas atrações, as intervenções poéticas 
ganharão espaço dando o tom aos intervalos entre as apresentações.

09 de agosto às 18h30

Praça Clarimundo Carneiro

Grátis

Exposição "Brasil, país do futebol?"
de Valtênio Spíndola, Fernando Duarte, Luciano Ferreira, Fred, Dudu Torres, Jimmy Rus, 
Rosemário e Toni da Hora   

A mostra fala sobre a Copa do Mundo de 2014 e o que o futebol significa no cotidiano 
brasileiro, considerados os aspectos positivos e negativos.  

04 a 30 de junho das 8h às 21h

Galeria do SESC Uberlândia 

Grátis

INDICAMOS



Possibilidades Estéticas

“Possibilidades Estéticas” é a segunda exposição que o grupo de professores do projeto 
Professor-artista fazem no Fórum Abelardo Penna. O projeto busca oportunizar tempo e 
espaço para que o professor de Artes Visuais da Educação Básica possa produzir arte, 
além de ensinar.

08 a 25 de julho das 12h às 18h

Fórum Abelardo Penna 

Grátis

Mostra Rumos Dança - UFU

A Mostra Rumos Dança – UFU acontece a partir da co-realização do Instituto Itaú 
Cultural, Dicult/PROEX/UFU e Curso de Dança da UFU. O evento, inédito na cidade, 
contará com apresentações de trabalhos de dança, mesas de debates e oficina. Esta 
ação conta ainda com o apoio do Instituto de Artes da UFU (IARTE), da Secretaria 
Municipal de Cultura de Uberlândia, do Curso de Teatro da UFU, do grupo Cênica Luz e 
da Diretoria de Comunicação da UFU. Os artistas Leonardo França, Alejandro Ahmed, 
Clarissa Sacchelli, Cláudia Müller, Marilla Velloso e a gerente de artes cênicas do Itaú 
Cultural, Sônia Sobral são alguns dos nomes confirmados. Alexandre Molina e Fernanda 
Bevilaqua, de Uberlândia,  são convidados participantes de mesas redondas dentro do 
projeto. Mais informações: www.facebook.com/mostrarumosdancaufu

05 a 08 de junho

Grátis

PALESTRA
05/06 às 20h - Gestão cultural no fomento à pesquisa e criação artística
com Sonia Sobral (Gerente de Artes Cênicas do Instituto Itaú Cultural) no Auditório do MUnA (Museu 
Universitário de Arte)

OFICINA
06, 07, 08/06 9 às 12h - Propriedades do sistema ósseo e metodologias para desenvolver uma vivência-aula 
de corpo e dança a partir do sistema Body-Mind Centering (BMC) com Marila Velloso na Sala de Iluminação 
(Curso de Dança)/ Bloco 5U - Campus Sta. Mônica da UFU 

MESA 
06/06 14 às 17h - Trajetória artística e profissionalização: experiências de formação em dança com Alejando 
Ahmed, Clarissa Sacchelli, Cláudia Müller, Leonardo França e Marila Velloso na Sala Camargo Guarnieri, Bloco 
3M, Campus Santa Mônica

ESPETÁCULOS no Teatro Municipal de Uberlândia 
06/06 às 20h - Isso não é um espetáculo / Clarissa Sacchelli e Cláudia Müller
07/06 às 20h - Sobre expectativas e promessas / Alejandro Ahmed 
08/06 às 20h - Ouriço / Leonardo França



Olhares sobre o Corpo
com Massimo Canevacci, Paulo Lima Buenoz, Sheila Ribeiro, Kalassa Lemos, entre outros

Olhares Sobre o Corpo 2014 convida autores nacionais e internacionais para apresenta-
rem seus processos na formação de um conceito: sua metodologia existencial, sua 
ocupação no mundo, sua relação com as pessoas. O projeto acontece em parceria com 
a DICULT/PROEX/UFU, além de clubes, bares, restaurantes e faculdades da região, 
porque se destina a todos os que se interessam e que possam vir-a-se-interessar pelo 
risco de pensar sobre experiências corporais. Nesse ano, o encontro tem como 
título-tema “Antes da Experiência”. 
Mais informações em www.olharessobreocorpo.com

28 a 31 de agosto

Palco de Arte e UAIQDança

Grátis

"Variações e afinidades - obras do acervo do MUnA"
Obras de Iberê Camargo, Farnese de Andrade, Maria Leontina, Julio Plaza, dentre outros

A exposição “Variações e afinidades” apresenta um conjunto de obras com curadoria 
dos professores Marco de Andrade e Alex Miyoshi, do curso de Artes Visuais da UFU. A 
exposição apresenta aquisições recentes e inéditas, além de peças que pertencem ao 
acervo do museu há anos. Pinturas, obras tridimensionais, fotografias, vídeos e 
gravuras integram a mostra, em propostas de artistas como Iberê Camargo, Farnese de 
Andrade, Maria Leontina e Julio Plaza, entre outros, em quase cinco décadas de 
produção.

 até 27 de junho — de segunda à sexta, das 8h30 às 17h30 

MUnA (Museu Universitário de Arte)

Grátis
........................................................................................................
"Videodança" de Patrícia Borges

“Videodança: interação e colaboração entre o artista corporal e o artista visual” faz 
parte da pesquisa de mestrado em Artes feita por Patrícia Borges na UFU. Serão 
exibidos dois vídeos: “Em solo de (des)equilíbrios” e “Plié Fértil: 3 momentos e 3 
dobras. 3 corpos?”. Ambos envolvem corpo e espaço, o primeiro em relação ao 
equilíbrio/desequilíbrio e o segundo quanto às formas internas e externas do organismo 
humano.

 até 27 de junho — de segunda à sexta, das 8h30 às 17h30 

MUnA (Museu Universitário de Arte)

Grátis



Jogos indígenas no Brasil: uma retrospectiva iconográfica
Arco e Flecha, Cabo de Guerra, Canoagem, Corrida com Tora, Xikunahity, Rõkrã, 
Luta corporal, Zarabatana  

A XVI Mostra Etnográfica sobre os Jogos Indígenas no Brasil, apresenta uma articulação 
entre o acervo do Museu do Índio presente e utilizado nas diversas modalidades de 
jogos realizadas por diversas etnias indígenas brasileiras. Os jogos dos Povos Indígenas 
representam uma oportunidade de preservação de traços culturais importantes. Não se 
trata, portanto, de uma simples competição, mas, algo maior, que contribui para o 
congraçamento, o encontro e a troca. Os Jogos são também uma possibilidade dos 
grupos observarem como cada povo mantém a sua cultura tradicional.

até março de 2015 —  de segunda à sexta, das 8h30 às 17h30

Museu do Índio

Grátis

........................................................................................................

Exposição do acervo de bonecos do Curso de Teatro da UFU 
e Gravuras do MUnA

BONECOS DAQUI; BONECOS DE NÃO TÃO LONGE ASSIM
A exposição apresenta obras que atuam; trata-se de bonecos teatrais vindos de duas 
diferentes fontes. Os bonecos daqui são aqueles que fazem parte do acervo e da 
história do Grupo Faz de Conta, Companhia Uberlandense que mostra suas obras e 
seus materiais. Os bonecos de não tão longe assim vem do acervo de Mamulengos do 
Curso de Teatro da UFU, que são bonecos que fazem parte de uma das mais populares 
brincadeiras da Zona da Mata de Pernambuco, construídos pelo Mestre Brincante Zé 
Lopes, de Glória do Goitá, PE. Curadoria de Mario Piragibe.

05 de julho a 09 de agosto —  de segunda à sexta, das 8h30 às 17h30

MUnA  (Museu Universitário de Arte)

Grátis



8a Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América Latina

A 8ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América Latina é uma realização da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com o 
Ministério da Cultura. A mostra tem por  finalidade celebrar o aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. A realização da primeira etapa da mostra no Campus 
Santa Mônica da UFU surge da parceria entre a Faculdade de Direito Jacy de Assis, o 
Grupo Pétala IARTE/UFU e a DICULT/PROEX/UFU, e consiste na exibição de 03 
documentários nos Anfiteatros 5R C e D, seguido de uma mesa de debates sobre cada 

26 a 28 de junho às 19h

26.08 – quinta-feira

“As hipermulheres” de Takumã Kuikuro (2010)
Com receio que sua esposa já idosa venha a falecer, um velho pede que 
seu sobrinho realize o Jamurikumalu, o maior ritual feminino do Alto Xingu 
(MT), para que ela possa cantar mais uma última vez. As mulheres do 
grupo começam os ensaios enquanto a única cantora que de fato sabe 
todas as músicas se encontra gravemente doente.youtu.be/WfSgDl43TP0

27.08 –  sexta-feira
 “Kátia" de Karla Holanda (2012)
Kátia Tapety tornou-se a primeira travesti eleita a um cargo político no 
Brasil - foi vereadora três vezes e vice-prefeita. O filme é resultado de 20 
dias de convívio com ela no sertão onde mora - Colônia do Piauí e Oeiras.

youtu.be/eVdWorlsbuI

28.08 – sábado
“Doméstica” de Gabriel Mascaro  (2012)
Sete adolescentes assumem a missão de registrar por uma semana a sua 
empregada doméstica e entregar o material bruto para o diretor realizar 
um filme com essas imagens. 

youtu.be/NVl1wptZdS4

Anfiteatros 5R C e D da UFU (Campus Santa Mônica)

Grátis



Os EUA x John Lennon (EUA, 2006)
com John Lennon, Yoko Ono, Angela Davis, Noam Chomsky, Carl Bernstein, dentre outros 

O documentário mostra a transformação do artista John Lennon em ativista social e 
como o governo norte-americano tentou silenciá-lo e expulsá-lo do país. Focando-se no 
período 1966-1976, o documentário aborda ainda a luta pelos direitos civis, a nova 
esquerda e os movimentos políticos, a decepção com o governo Nixon e o caso 
Watergate. Também é mostrado o ativismo político dos afro-americanos Angela Davis e 
Bobby Seale, os jornalistas Carl Bernstein e Walter Cronkite, o veterano do Vietnã e 
ativista Ron Kovic, o historiador e novelista Gore Vidal, entre outros. (Este 
documentário faz parte do projeto Cineclube Cultura de junho. Um projeto do cinéfilo 
Paulo Torres, da Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia)

 29 de junho às 20h

Sala Roberto Rezende – Oficina Cultural 

Grátis

Levada Cult

Levada Cult é o drops de cultura da DICULT/PROEX/, em parceria com a TVU e Rádio 
Universitária que, semanalmente traz aos ouvintes as indicações do que de melhor vai 
rolar na região do Triângulo Mineiro.

Segunda a Sexta  às 7h, 15h30 e 23h 

Rádio Universitária FM 107,5

........................................................................................................
Ladeira Metálica: conversas sobre culturas

Programa de entrevistas exibido, anteriormente, no Canal da Gente, entre 2009 e 
2010. Um programa que trabalha a união entre estética e informação, com um formato 
midiático pretensiosamente diferente da grande mídia tradicional. No ar há 4 anos, o 
programa tem importância reconhecida como ação midiática cultural na cidade de 
Uberlândia, que conta com a apresentação e direção geral do professor e atual diretor 
de Cultura/PROEX/UFU, Lu de Laurentiz  e produção da Digiteca Filmes e Multimídia. O 
papo aqui é Culturas... no plural. 

Sábados às 13h30 

TV Universitária, canal 4 (TV aberta) ou canal 5 (TV a cabo)

INDICAMOS



Programa "Chorinho no Coreto & Poesia na Calçada"

O drops televisivo da Diretoria de Cultura/PROEX/UFU (ou TV Dicult) apresenta, 
semanalmente, programa com o registro dos melhores momentos do projeto "Chorinho 
no Coreto & Poesia na Calçada", do mês anterior. A cantora e atriz Luciene Andrade faz 
a apresentação do programa, ao vivo e o da TV. 

Terças-feiras às 22h30

TV Universitária, canal 4 (TV aberta) ou canal 5 (TV a cabo)

Cena Animada 
Festival Nacional de Teatro de Animação do Triângulo Mineiro
com PEhQuod (RJ), Grupo Trapusteros (DF), Grupo Faz de Conta (MG), entre outros

O “Cena Animada – Festival Nacional de Teatro de Animação do Triângulo Mineiro” 
abarca diversas manifestações do teatro de animação – o teatro de bonecos, o de 
objetos, o de sombras e similares – , tendo com foco principal o fazer teatral genuina-
mente brasileiro.O projeto é constituído de espetáculos, oficinas, rodas de conversa, 
desmontagens e uma sessão de experimentação. Idealizado pelo prof. Mário Ferreira 
Piragibe é realizado em parceria com DICULT/PROEX/UFU e o Curso de Teatro do 
Instituto de Artes (IARTE) e com a proponência neste ano de 2014 do Apreciarte! no 
Programa Municipal de Incentivo a Cultura via Isenção fiscal.  
Mais informações em www.facebook.com/cenaanimada

29, 30, 31 de julho e 01 de agosto

MUnA, Sala de Encenação do Bloco 3M Campus Santa Mônica da UFU e Teatro Rondon 
Pacheco
Grátis

........................................................................................................
VI Edição do Festival Latino Americano de Teatro Ruínas 
Circulares

Chegando a sua VI Edição e se consolidando como um dos maiores festivais de Teatro 
em âmbito nacional, o Ruínas Circulares busca novas possibilidades de inserção 
regional, além de aprofundar seus processos e metodologias em torno do papel da 
cultura na extensão, ensino e pesquisa universitária. A curadoria do Festival já está a 
todo vapor, e a nova e reformulada equipe de produção promete um trabalho eficaz 
para garantir ao público mais um festival de qualidade, colocando Uberlândia e a UFU 
no circuito dos grandes Festivais de Teatros do Brasil e do Mundo. 

13 a 18 de outubro 

Espaços culturais da cidade 

EM BREVE



Fórum Permanente de Cultura da UFU

Após o lançamento do FPC da Universidade Federal de Uberlândia, no dia 6 de maio de 
2014, a DICULT/PROEX/UFU promove o segundo encontro dentro da série de discussões 
em torno de temas pertinentes às políticas públicas na área da cultura nesse formato 
de Fórum. O objetivo do Fórum é contribuir na formação de um pensamento crítico-re-
flexivo, ao mesmo tempo em que busca se estabelecer um acúmulo de discussões que 
possibilite o planejamento e elaboração do plano plurianual da Universidade Federal de 
Uberlândia, contando ainda nesse percurso com a parceria do Instituto de Artes da UFU 
(artes visuais, dança, música e teatro) e com o apoio da APCULT (Associação dos 
Produtores Culturais de Uberlândia e região). A DICULT/PROEX/UFU convida, dentro da 
sua área de abrangência, todos e todas, a se colocarem como protagonistas dessa ação 
inovadora que vai de encontro ao lançamento da Portaria Interministerial no. 18, por 
parte do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Cultura (MinC), que institui o 
Programa "Mais Cultura nas Universidades".
Mais informações em (34) 3291 8947  

29 de julho às 9h

Anfiteatros C e D do Bloco 5R (Campus Santa Mônica)

Grátis e com emissão de Certificados

........................................................................................................

Jornada de Produção e Gestão Cultural

O encerramento da Jornada de Produção e Gestão Cultural realizada em parceria entre 
o Grupontapé de Teatro e a DICULT/PROEX/UFU e que circulou pelas cidades de Ituitaba, 
Monte Carmelo e Araxá, chega enfim a sua última cidade neste edição e tem como 
tema “Cultura como fator de desenvolvimento econômico humano e o uso de 
ferramentas de gestão como garantia de eficácia”, levando a Patos de Minas apresen-
tações teatrais, palestras e relatos de experiências empreendedoras e inovadoras na 
área da Cultura. 
Mais informações sobre datas, horários e locais das atividades na comunidade do 
Facebook www.facebook.com/jornadadeproducaoegestaocultural ou pelo telefone
(34) 3213 1325

27 e 28 de junho

Espaços culturais da cidade

Grátis e com emissão de Certificados



...................................................................................................

...................................................................................................

Reitor  Prof. Elmiro Santos Resende

Vice-reitor  Prof. Eduardo Nunes Guimarães

Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis  Profª. Dalva Maria de 
                                                                                                     Oliveira Silva

Diretoria de Cultura  Prof. Luiz Carlos [Lu] de Laurentiz

Diretoria de Extensão Profª. Gláucia Carvalho Gomes

Diretoria de Asssuntos Estudantis  Prof. Leonardo Barbosa e Silva

DICULT Secretaria da Direção Flávia Ribeiro Santana Coordenador DICAR – 
Divisão de Cultura e Artes Carlos Alberto Haddad Assistentes Administrativos 
Carlos Henrique de Paula e Líria Rodrigues Lima Produção Executiva e Assessoria 
de Projetos Gabriel Caixeta e Uilson Júnior Francisco Fernandes Coordenadora 
SECOR – Setor de Coral Profª. Edmar Ferretti Assistente DIVIC Jôfre Lúcio 
Programa Arte na Escola Profª. Eliane Tinoco, Profª. Léa Zumpano e Profª. Helânia 
Cunha de Sousa Cardoso Drops DICULT [RTU] Ana Bivers
Estagiários administrativos Sarina Fernandes Comunicação Raissa Dantas 
Produção   Isabella Koga e Matheus Blanco Produção Gráfica Lorraine Santana, Luisa 
do Amaral, Mariah Dezopa e  Rayssa Bevilaqua

Expediente Comunicação Raissa Dantas Projeto gráfico Lorraine Santana  
Produção de conteúdo Isabella Koga, Lu de Laurentiz, Matheus Blanco, Raissa Dantas 
e Uilson Júnior Francisco Fernandes 

Tiragem: 2000 examplares   Divisão Gráfica UFU (DIGRA)



junho
D     S       T     Q       Q     S      S

julho
D     S       T     Q       Q     S      S

agosto
D     S       T     Q       Q     S      S

música artes dança cinema teatro gestão

Endereços dos espaços
Campus UFU Santa Mônica  — Av. João Naves de Ávila, 2121 (B. Santa Mônica)

Teatro Vianinha — R. Vinte e Quatro, 154 (Ituitaba)
Galeria do SESC Uberlândia — R. Benjamin Constant, 844 (Aparecida)

Fórum Abelardo Penna —  Pça. Prof. Jacy de Assis, s/n (Centro)
MUnA — R. Coronel Manoel Alves, 309 (Fundinho)

Museu do Índio —  R. Vitalino Rezende do Carmo, 116 (Santa Maria)
Oficina Cultural —  R. Tiradentes, 24 (Fundinho)

Teatro Rondon Pacheco —  R. Santos Dumont, 517 (Centro)
Campus UFU Patos de Minas —  Av. Getúlio Vargas, 230



apoio

Esta programação está sujeita a alterações

www.facebook.com/ufudicult

 (34) 3291 8947

Av. João Naves d'Avila 2121 
Sala 101 / Bloco 3P / 1º andar

cultura@proex.ufu.br


