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Ateliê Livre de Arte da UFMT

Lívia Bertges é a terceira artista do ciclo de apresentações dos membros 
da residência artísica CasaCorpo. Lívia, que é pesquisadora, escritora e 
apaixonada por literatura, conta pra gente sobre a sua trajetória pessoal e 
pro�ssional e também sobre a atuação na residência que vem ocorrendo 
desde janeiro de 2020 no Ateliê Livre de Arte da UFMT.

Para Lívia, em decorrência do afastamento social imposto pela pandemia 
Covid-19, a temática estudada, advinda de uma palavra também híbrida, 
CasaCorpo, rea�rma o conceito como ainda mais vivo e sedento por 
palavras para descreve-lo e compreende-lo.

O projeto da Residência Artística CasaCorpo é Coordenado pela artista 
visual Ruth Albernaz e vem ocorrendo remotamente. 

Conheça os integrantes da Residência 
Artística CasaCorpo - Lívia Bertges
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Cineclube Coxiponés

Temporada de Filmes Online

Compartilhamento do curta colombiano premiado na MAUAL 2019
Abertura das Inscrições da MAUAL 2020

Acesse: cineclubecoxipones.wordpress.com

Desde 16 de junho e até o dia 14 de julho as inscrições para a 19ª Mostra de 
Audiovisual Universitário e Independente da América Latina, a MAUAL 2020, 
seguem abertas através do site www.mostrauniversitariaufmt.com. Nessa 
semana, a Temporada de Filmes Online, realizada em parceria com o Cine 
Teatro Cuiabá, continua a compartilhar os curtas matogrossenses exibidos na 
MAUAL 2019. 

Para reforçar o caráter latino-americano da Mostra, também será 
compartilhado o curta colombiano "Hermandad", de Carlos Hurtado Múnera, 
eleito pelo júri popular como Melhor Curta Estrangeiro na MAUAL 2019.  Além 
disso, a curadora da iniciativa Círculos Anônimos da Palavra e estudante 
intercambista da Colômbia no Programa de Pós-graduação em Educação 
(PPGE/UFMT), Stephany Paipilla, passa a atuar como colaboradora do 
Cineclube Coxiponés na difusão e promoção da MAUAL 2020 entre 
realizador@s e coletivos de audiovisual de países da América Latina. 

Podem se inscrever na MAUAL 2020 curtas brasileiros e latino-americanos, 
realizados entre 2019 e 2020 e com até 30 minutos de duração, nas 
modalidades Universitária e Independente, subdivididas nas categorias 
Documentário, Ficção e Experimental. Nessa edição a Mostra Competitiva de 
Curtas da MAUAL acontecerá entre 28 de setembro e 02 de outubro, no Canal 
do YouTube do Cineclube Coxiponés.
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24 junho
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Teatro Universitário

O diretor e dramatugo Jeferson Bertoloti é o convidado da 
semana para apresentar na Plataforma Cultura e Vivência 
material inédito sobre o espetáculo “Julieta e Romeu” - 
cenas de bastidores, fotos, depoimento e vídeo registram o 
espetáculo que teve estreia no Teatro Universitário em 
outubro/2019.
Questões ainda atuais nesta virada de século, como 
racismo, violência sexual e intolerância são debatidas pelo 
elenco formado por 10 promissores atores, entre eles, 
alunos da UFMT, a angolana Weza Kissanga (Ciência e 
Tecnologia de Alimentos) no papel de Julieta e Alex Rossa 
Luz (Nutrição) interpretando Romeu.

Julieta e Romeu - depoimentos 
e material inédito do espetáculo

Acesse: teatroufmt.wordpress.com
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Cultura UFMT | Artista Convidado

Na próxima quinta-feira (25), a Plataforma Virtual Cultura e Vivência 
será o palco para o espetáculo musical conduzido pelo pianista Pedro 
Henrique Calhao. O concerto virtual inédito apresenta obras de Chopin, 
Lecuona e Piazzolla e foi gravado no último dia 15 de junho na “Sala de 
Concerto Arone” no bairro Vila Mariana, em São Paulo.
Aceito o desa�o proposto pela Coordenação de Cultura e Vivência da 
UFMT, os cuiabaníssimos Prof. Dr. Ernani Calhao e o pianista Pedro 
Henrique Calhao, cuidaram pessoalmente de cada detalhe da produção, 
oportunizando ao público da Plataforma Virtual este espetáculo.
O concerto integra o programa “A importância da Cultura nos 50 anos 
da UFMT“. “Este concerto inédito do pianista cuiabano Pedro Henrique 
é um belo presente da família Calhao aos 50 anos da UFMT”, enfatiza 
Thania Arruda, Coordenadora de Cultura da PROCEV/UFMT.

1º Concerto Virtual de Piano 
com Pedro Henrique Calhao
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Concerto apresenta obras de Chopin, Lecuona e Piazzolla
No palco da Plataforma Virtual Cultura e Vivência

qui.
20h
Cuiabá

21h
Brasília

25 junho
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#PelosCampusdaUFMT

Realizado entre os dias 14 e 24 de novembro de 2019, o evento contou com a 
participação das Atléticas dos 16 Cursos de Graduação do Campus, 
competindo nas modalidades de vôlei, handebol, futsal, basquete, tênis de 
mesa e atletismo.

Para o Gerente de Graduação e Extensão/CUA, Adam Luiz, a realização dos 
Jogos Intercursos é mais um evento que fortalece a vivência estudantil e 
consolida a prática esportiva na agenda da UFMT.

A ação contou com o apoio da Gerência de Graduação e Extensão (GGE), do 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) e foi contemplada pelo Auxílio 
Vivência, envolvendo, aproximadamente, 500 estudantes.

Fique ligado, pois toda sexta-feira contaremos um pouco mais sobre as ações 
de destaque da Universidade “Mato Grosso a dentro”, com as publicações 
#PelosCampusdaUFMT!

Acesse: culturaufmt.wordpress.com

Jogos Intercursos  2019
Campus Universitário do Araguaia
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Coral UFMT

O Laboratório Coral UFMT é um curso de extensão vinculado ao 
Núcleo Coral UFMT e, no post dessa semana, o coordenador do 
projeto, André Vilani, juntamente com os alunos do curso, fará 
re�exões acerca dos motivos que os levaram a procurar o canto 
coral como atividade, e como tem sido trilhar esse caminho em 
busca de aperfeiçoamento musical, uma vez que o canto coral, 
além de ser uma atividade artístico-musical, gera oportunidades 
de socialização, cidadania, bem estar, e acaba despertando o 
cantor para a atividade coral.

Laboratório Coral UFMT: um despertar 
para o canto coral

Acesse: coralufmt.wordpress.com
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Orquestra Sinfônica da UFMT

Em dezembro de 2017, Fabricio Carvalho celebrou 20 anos na 
“batuta” da Orquestra Sinfônica da UFMT.
Mestre em música pela Universidade de Campinas – 
UNICAMP - com ênfase em regência orquestral, Fabricio 
Carvalho é diretor artístico e regente titular da sinfônica da 
UFMT, desde 1997.
Venha reviver conosco esse momento marcante e especial, na 
Plataforma Cultura e Vivência.

Fabricio Carvalho - 20 anos à frente da 
Orquestra Sinfônica da UFMT
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