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25/05 a 31/05 de 2020



seg.
25 maio
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Ateliê Livre de Arte da UFMT

A Residência Artística Casa/Corpo realizou uma interação  com 
o público que de maneira livre, enviasse um texto imagético ou 
produção audiovisual com o tema "relação com a CASA  durante 
a quarentena." 

Durante os dias de 11 a 17 de maio os residentes receberam 
diversas interações, que foram trabalhadas no período de 18 a 
24 do mesmo mês. 

Após os envios, os materiais foram  internalizados pelos 
residentes. O resultado dessa troca foram desdobramentos 
poéticos que podem ser apreciados publicamente.

Acompanhe pelas redes sociais, da Cultura e Vivência da UFMT 
e Casa/Corpo, compartilhe e participe conosco!

Resultados das interações com a 
Residência Artística Casa/Corpo
Como é sua relação com a casa no período de quarentena?

Foto: Raquel LemosAcesse: atelielivreufmt.wordpress.com
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Cineclube Coxiponés

Temporada de Filmes Online
Obras do coletivo audiovisual Salve Filmes

Enquanto durarem as medidas de distanciamento social, a 
Temporada de Filmes Online difunde conteúdos audiovisuais 
independentes, com ênfase na produção realizada em Mato Grosso, 
através das redes sociais do Cine Teatro Cuiabá e do Cineclube 
Coxiponés da UFMT. A partir das 19h30 de terça, 26 de maio, serão 
compartilhadas cinco obras do coletivo audiovisual Salve Filmes, 
formado por estudantes do Curso de Comunicação Social da UFMT: 
“Slam: rua e resistência” (Salve Filmes, 2018, 26’), “6 Dias Depois do 
Fim” (João Pedro Regis & Jorge Luiz Queiroz, 2019, 17’), 
“Monotonia” (Holanda, João Pedro Regis & Pedro Coelho, 2019, 10’), 
“Travessia” (Ana Carolina de Mello, 2020, 3’) e o inédito “Ânsia” 
(João Pedro Regis, 2020, 8’).

A programação inclui ainda episódios da série Cine Comentário 
Sonoro sobre “6 dias depois do �m” e “Ânsia”. A ação envolve 
parceria entre realizador@s do coletivo Salve Filmes, o Cine Teatro 
Cuiabá, o Cineclube Coxiponés da UFMT e a REC-MT (Rede 
Cineclubista de Mato Grosso).

Acesse: facebook/cineteatrocuiaba e facebook/coxipones
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Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP/UFMT)

A exposição “Cartasis: Versos do meu caos interior” realizada no Museu de 
Arte e de Cultura Popular da UFMT, integrou também a programação do 
CineCaos em agosto de 2019, e está de volta em formato virtual.

Camila apresenta fotos inéditas dos bastidores, e um minidocumentário 
sobre o projeto, relembrando a força do tema e o quanto ele mexe com as 
pessoas e com a própria artista. A exposição Catarsis, de Camila Hybris, 
busca trazer à luz os transtornos depressivos e suas variadas 
manifestações, a �m de diminuir os modos equivocados e preconceituosos 
com que a sociedade lida com os sofrimentos mentais. 

As obras trataram de questões humanas com sensibilidade compartilhando 
experiências nem sempre muito bem vindas e por isso mesmo 
angustiantes para aqueles que as sentem. 

A exposição de Camila �cou em cartaz de 10/08/19 a 13/09/19 no Museu 
de Arte e de Cultura Popular da UFMT (MACP/UFMT) e poderá ser visitado 
virtualmente na Plataforma Virtual da Cultura e Vivência da UFMT.

Exposição “Cartasis: Versos do meu caos interior” 
Exposição individual de Camila Hybris (versão virtual)

Acesse: macpufmt.wordpress.com

qua.
27 maio

Arte: Depressão, por Camila Hybris.



MOTOSBLIM: a incrível enfermaria de bicicletas

Cultura UFMT | Artista Convidado

qui.
28 maio

A Coordenação de Cultura e Vivência reúne diversos materiais para que a 
comunidade possa conhecer e prestigiar detalhes sobre o livro “Motosblim: a 
incrível enfermaria de bicicletas”.

Publicado pela Entrelinhas, editora mato-grossense, a obra ganhou o prêmio 
nacional promovido pela “Associação Brasileira de Escritores e Ilustradores 
de Literatura Infantil e Juvenil”, na categoria “Conjunto de ilustrações”. A 
obra é escrita por Aclyse de Mattos e ilustrada por Marcelo Velasco, e tem 
como �gura central Névio Lotufo, personalidade cuiabana ímpar e 
multifacetada que surge mais forte que qualquer personagem �ctício que 
pudesse ser inventado.

Aclyse de Mattos é poeta, membro da Academia Mato-Grossense de Letras e 
do Conselho Curador do Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP/UFMT) 
e Professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT. Marcelo 
Velasco é Artista Visual e Prof. Me. no Instituto Federal de Mato Grosso.
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Acesse: culturafmt.wordpress.com

Por Aclyse de Mattos e Marcelo Velasco

Foto de Névio Lotufo



Jornada Cultural de Araguaia
#PelosCampusdaUFMT

sex.
29 maio

A publicação dessa sexta-feira �cará por conta do tema 
“Jornada Cultural de Araguaia”, proposto pelo Professor 
Adam Luiz, Gerente de Graduação e Extensão do Araguaia.
A Jornada Cultural foi realizada nos dias 05 e 06 de 
dezembro de 2019 encerrando as atividades culturais no 
Câmpus do Araguaia. O evento contou com Projetos de 
Extensão ligados ao fomento de Cultura, contadores de 
histórias, Coral UFMT Araguaia, peças teatrais e no 
encerramento teve visita de crianças da rede pública de 
ensino prestigiando o evento.

Publicação realizada em parceria com o Campus de Araguaia
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Acesse: culturafmt.wordpress.com



Arranjo e composição para Coro

Coral UFMT

sáb.
30 maio

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Núcleo Coral 
UFMT? A publicação da vez �cará por conta do tema 
“Arranjo e composição para Coro”. 
Vocês conhecerão um pouco mais sobre o processo de 
arranjo e composição para coro, com o convidado da vez, 
Mauricio Detoni. Mauricio é músico cuiabano que hoje 
mora em São Paulo e trabalha como regente de coro, 
compositor, arranjador e cantor.

Sábados musicais com o Núcleo Coral UFMT
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Acesse: coralufmt.wordpress.com



Sifônica da UFMT no MTMAMMA

Orquestra Sinfônica da UFMT

dom.
31 maio

Vamos reviver o concerto realizado em outubro de 2019 em 
apoio a Campanha Outubro Rosa no evento denominado 
MTMAMMA, que visa a redução da mortalidade com o 
diagnóstico precoce.

Durante o concerto foram feitas explanações à respeito da 
prevenção ao câncer de mama. O concerto teve duração de 
aproximadamente 1(uma) hora e 20(vinte) minutos, onde 
foram apresentadas músicas eruditas e populares. 

Ação realizada em outubro de 2019
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