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Ateliê Livre de Arte da UFMT

Pedro Duarte é o segundo artista do ciclo de apresentações dos 
membros da residência artísica CasaCorpo. Pedro, que é fotógrafo e 
também um experimentador poético, conta sobre a sua trajetória pessoal 
e artística, e também sobre a atuação na residência que vem ocorrendo 
virtualmente desde janeiro de 2020 no Ateliê Livre de Arte da UFMT.

Participa ativamente documentando todas as ações da residência e 
também conduziu um dos encontros com o projeto “Como São 
Cômodos”, que se trata de uma pesquisa sobre a relação das pessoas 
com seus lares, muito importante em tempos de isolamento social.

Coordenado pela artista visual Ruth Albernaz, o projeto da Residência 
Artística CasaCorpo tem como tema central o transbordamento de 
linguagens, resultado da aproximação das artes híbridas dos residentes 
Lívia Bertges, Reinaldo Mota, Pedro Duarte e Carla Renck.

Conheça os integrantes da Residência 
Artística CasaCorpo - Pedro Duarte
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Cineclube Coxiponés

Lançamento das inscrições MAUAL 2020

Curtas matogrossenses exibidos na Mostra Competitiva da MAUAL 2019
Temporada de Filmes Online

ter.19h30
a partir das 16 junho

Acesse: cineclubecoxipones.wordpress.com

Importante espaço para circulação do audiovisual independente de curta duração 
em Cuiabá e vitrine para a produção audiovisual universitária brasileira e 
latino-americana, a MAUAL - Mostra de Audiovisual Universitário e Independente 
da América Latina do Cineclube Coxiponés da UFMT – abrirá o processo de 
inscrições para a 19ª edição nessa terça-feira, 16 de junho de 2020, a partir das 
19h30, através do site www.mostrauniversitariaufmt.com. 

Como parte da programação de lançamento das inscrições para a Mostra, serão 
compartilhados, na Temporada de Filmes Online, os dez curtas matogrossenses 
exibidos na Mostra Competitiva da MAUAL 2019. Entre as atrações estão “A 
Barragarcense” (Gabriel Green Fusari, MT, 2019, 3’); “Controvérsias” (Vitória 
Molina, MT, 2018, 15’); “DOD” (Jonathan Nery, MT, 2019, 4’); “DragNostra” (PV 
Vidotti, MT, 2018, 13’); “Fim da picada” (Angu de Caroço - Coletivo de Subversão 
Audiovisual, MT, 2019, 10’); “Gota d’água” (Pollyana Rodrigues, MT, 2019, 13’); 
“#Juri” (Samantha Col Debella, MT, 2018, 15’); “Na pele” (Luiz Leite, MT, 2019, 2’); 
“Recomeço” (Wallace Magalhães, MT, 2019, 17’); e “Viúva Negra” (Marcella 
Rodrigues Vieira, MT, 2019, 9’). Todos os curtas têm classi�cação indicativa 14 
anos. A ação envolve parceria entre o realizador, o Cine Teatro Cuiabá, o Cineclube 
Coxiponés da UFMT e a REC-MT (Rede Cineclubista de Mato Grosso).

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



qua.
17 junho

Acesse no dia: atelielivreufmt.wordpress.com

Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP/UFMT)

Com curadoria de Amanda Gama e  Willian Gama, convidamos à todos para 
prestigiar a exposição "2000 | Gravuras Digitais de Humberto Espíndola" 
que apresentará pelo Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT 
(MACP-UFMT) dentro do programa “A Importância da Cultura nos 50 anos 
da UFMT”, cinquenta obras inéditas do artista criadas na virada do século 
XX para o século XXI.

Momento revolucionário para arte devido ao início da popularização do 
acesso “doméstico” aos computadores, softwares e a própria internet. Um 
pouco mais de vinte anos depois da produção, curiosamente a exposição 
acontecerá por meio da mesma plataforma em que as obras foram criadas, 
as digitais.

Para a Coordenadora de Cultura e Vivência da UFMT, “a exposição “2000 – 
Gravuras Digitais de Humberto Espíndola” é um marco que nos fortalece e 
desa�a como instituição cinquentenária.”

Exposição inédita com obras digitais em exposição virtual
2000 | Gravuras Digitais de Humberto Espíndola

Acesse: macpufmt.wordpress.comAr
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pré-lançamento
18 junho

Concerto
25 junho

Acesse no dia: atelielivreufmt.wordpress.com

Concerto contará com obras de Chopin, Lecuona e Piazzolla
Pré-lançamento 

Cultura UFMT | Artista Convidado

A Coordenação de Cultura e Vivência da UFMT/PROCEV trás na 
sessão “Artista convidado” da Plataforma Virtual Cultura e Vivência 
um Concerto inédito com Pedro Henrique Calhao, que será 
apresentado no dia 25 de junho (quinta-feira). 

O concerto está sendo gravado em São Paulo, e será um belo 
presente da família Calhao aos 50 anos da UFMT.

Pedro Henrique Calhao rege o grupo Tangueiros in Concert, com turnê 
em várias cidades brasileiras, e foi o Solista do Concerto Tricentenário 
em homenagem aos 300 anos de Cuiabá, com a Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente estuda obras 
clássicas com Maria José Carrasqueira, que é pianista, conferencista e 
professora com atuação nacional e internacional.

1º Concerto Virtual de Piano 
com Pedro Henrique Calhao
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sex.
19 junho

Acesse no dia: atelielivreufmt.wordpress.com

#PelosCampusdaUFMT

Toda sexta-feira contaremos um pouco sobre as ações de 
destaque da Universidade “Mato Grosso a dentro”, com as 
publicações #PelosCampusdaUFMT! Vamos juntos relembrar e 
dar visibilidade para realizações dos campus que integram o todo 
da UFMT: Sinop, Araguaia e Várzea Grande.

A publicação dessa sexta-feira �cará por conta do tema “Projetos 
de extensão do Instituto de ciências Agrárias e Ambientais” 
(ICAA), proposto pela Gerente de Graduação e Extensão do 
Campus de Sinop,  Elaine Dione.

Acesse: culturafmt.wordpress.com

Publicação realizada em parceria com o Campus de Sinop

Projetos de extensão do Instituto de 
ciências Agrárias e Ambientais (ICAA)



sab.
20 junho

Acesse no dia: atelielivreufmt.wordpress.com

Coral UFMT

O regente do Coral Infantojuvenil da UFMT, Adonys Aguiar, fala 
sobre espetáculo Afro-Luso-Tupiniquins: Viagem Sonora 
Brasileira e relembra de sua primeira montagem, em 2009, e da 
mais recente, em 2019.
Ele comenta sobre o processo de adaptar canções da tradição 
oral para a performance de um coral de crianças e adolescentes, 
desde a transcrição das partituras até o ensaio do repertório.

Afro-Luso-Tupiniquins: a tradição oral 
brasileira no Coral Infantojuvenil da UFMT

Acesse: coralufmt.wordpress.com



dom.
21 junho

Acesse no dia: atelielivreufmt.wordpress.com

Orquestra Sinfônica da UFMT

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) trará em sua próxima apresentação os encantos e 
melodias que lembram Cuiabá. No domingo (21), vamos relembrar 
a estreia mundial da obra “Concerto Tricentenário para Piano e 
Orquestra” realizada com o solista Pedro Henrique Calhao. A obra, 
composta por Jether Garotti Junior, foi apresentada no Teatro 
Universitário. Na véspera, a Orquestra realizou no mesmo local, 
um ensaio aberto pra toda comunidade.

O concerto integrou a Agenda Cuiabá Tricentenária, promovida 
pela Coordenação de Cultura e Vivência da UFMT/PROCEV, e fez 
parte da Série “Gabriel Novis Neves”, que teve como norte a 
música erudita sinfônica.

Sinfônica da UFMT reapresenta Concerto 
Tricentenário para Piano e Orquestra

Acesse: orquestraufmt.wordpress.com


