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Orquestra Sinfônica da UFMT

“Academia da Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal de Mato Grosso”
Como concretização de um sonho antigo, foi lançado especialmente 
no domingo (12 de julho) um novo programa de atuação no estado, 
a “Academia da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de 
Mato Grosso”. A iniciativa é voltada para o aprimoramento da 
educação básica em música orquestral e oferecerá o�cinas e 
mentorias em instrumentos como violino, viola de arco, clarineta, 
trompete e trombone.

Para aqueles que querem se inscrever e conquistar a certi�cação, 
acessem a Plataforma Virtual da Orquestra Sinfônica da UFMT 
através do link: orquestraufmt.wordpress.com

Para maiores informações entrar em contato pelo e-mail:
orquestraufmt@gmail.com

Link direto para o formulário de inscrição:
https://forms.gle/QQsFmXjSPSPQ5n2g6  
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Ateliê Livre de Arte da UFMT

II Exposição Virtual Residência Artística 
CasaCorpo - Corpo: lar temporário
Exposição dedicada à Marília Beatriz (1944/2020)

Com curadoria geral de Ruth Albernaz e Lívia Bertges, a exposição 
coletiva de arte híbrida “Corpo: Lar Temporário” é a segunda vitrine 
proposta pela Residência Artistica CasaCorpo, e será dedicada à 
Marília Beatriz de Figueiredo Leite, falecida em 3 de julho de 2020.

Através da interação virtual com a comunidade, o resultado é uma 
exposição coletiva, em que os residentes interagem com o material 
enviado eletronicamente, em que os residentes lançaram a proposta 
de interação com pessoas que desejassem dialogar com o tema 
CORPO, de forma a intercambiar conhecimentos, re�exões e afetos.

O percurso expositivo será apresentado em cinco salas virtuais 
temáticas para facilitar  a  apreciação e fruição dos visitantes: 

I. Corpo paisagem, II.  Corpo lugar de �car, III. Corpo é Terra, IV. 
Corpo continente e V. Corpo é a cor do espírito.

Acesse: atelielivreufmt.wordpress.com



Cineclube Coxiponés

Temporada de Filmes Online

Três curtas de Severino Neto (“3,60”, “Composto” e “Juba”) são destaque da 
Temporada de Filmes Online, ação realizada em parceria entre o Cine Teatro 
Cuiabá, Cineclube Coxiponés e Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT). 
Com esses três curtas-metragens que roteirizou e dirigiu (dois deles em 
co-direção com Rafael de Carvalho), Severino Neto participou de mais de 60 
festivais e recebeu 20 prêmios, sendo que “Composto” foi adquirido pelo 
Canal Brasil. No �nal de 2019, Severino Neto �nalizou o primeiro longa de 
�cção, “A Batalha de Shangri-Lá”, projeto contemplado pelo edital estadual de 
Arranjos Regionais Ancine/FSA, assim como o roteiro do segundo longa 
�ccional, “Memória de Elefante”. O longa documentário “Sísmico”, lançado em 
2017, está disponível na Amazon Prime Vídeo do Brasil.

Outro destaque do Cineclube é a prorrogação, até 28 de julho, das inscrições 
para a 19ª Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América 
Latina – MAUAL 2020. Podem se inscrever na Mostra curtas de até 30 
minutos produzidos por universitári@s ou realizador@s independentes do 
Brasil e da América Latina entre 2019 e 2020, nas categorias documentário, 
experimental e �cção. Saiba mais sobre as inscrições em 
www.mostrauniversitariaufmt.com
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19h30
a partir das

Compartilhamento de curtas de Severino Neto

Acesse: cineclubecoxipones.wordpress.com
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Cultura e Vivência da UFMT

A Cultura e Vivência da UFMT/PROCEV e a Casa Silva Freire 
realizaram uma campanha com o propósito de gerar interação 
artística com a sociedade, valorizando a arte e proporcionando uma 
vitrine virtual para que os trabalhos pudessem ter espaço para 
ampla divulgação. Venha conhecer virtualmente!

A ideia surge de maneira simples, pegando carona nas famosas 
campanhas de #desenhonoseuestilo, muito conhecidas entre os 
ilustradores. Criamos portanto a nossa própria #, e chamamos de 
#IlustreSilvaFreire, por se tratar de um ilustre poeta de vanguarda, 
e também para brincar com a ideia de ilustração.

As intervenções visuais e artísticas tomaram por base a fotogra�a 
do poeta, que foi cedida carinhosamente pela Casa Silva Freire. A 
campanha �cou no ar durante o período de 5 à 20 de junho de 2020.

Campanha #IlustreSilvaFreire

Acesse: culturaufmt.wordpress.com

Galeria virtual em parceria com a Casa Silva Freire
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Cultura UFMT | Artista Convidado

Conheça o Cena Livre de Teatro
A importância da arte e dos coletivos em tempos de pandemia

Conheça o coletivo Cena Livre de Teatro, que foi contemplado pelo 
projeto Artes em Residência 2020, ocupando a Praça Alencastro 
para ensaio e desenvolvimento da dramaturgia coletiva de Contidas 
Nunca Mais. O coletivo já apresentou duas edições do Festival de 
Cenas Curtas e da  Mostra de Artes Cênicas Cena, duas temporadas 
de “Factóide” (peça autoral), sediou duas edições do Encontro 
Mato-Grossense de Artes Cênicas: Teatro, Dança e Circo. 

Em 2019, foi fundado o Núcleo de Mulheres do Cena Livre de 
Teatro, dirigido por Ana de Mello, que cedeu entrevista especial apra 
a Plataforma Virtual Cultura e Vivência da UFMT. 

Para saber mais e acompanhar o Cena Livre de Teatro, acesse:
Facebook: /cenalivredeteatro

Instagram: @cenalivremt

Acesse: culturaufmt.wordpress.com
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#PelosCampusdaUFMT

Nesta semana conheceremos o projeto de extensão universitária que 
promove o cineclubismo no Campus Sinop da UFMT: o Cinepense, 
coordenado por Rosa Carolina Silva de Gouveia, técnica administrativa da 
Gerência de Graduação e Extensão do Campus Sinop da UFMT. 

O CinePense surgiu em Sinop durante a greve dos estudantes, em 2018, 
momento em que os discentes estavam mobilizados contra o reajuste do 
valor do Restaurante Universitário na UFMT e que, por essa razão, 
ocuparam e trancaram a Guarita, entrada principal da universidade. O 
desejo antigo de implantar um cineclube no campus como forma de 
estimular ações culturais e de re�exão acadêmica a partir da exibição de 
�lmes foi desencadeado a partir dessa ocupação da Guarita pelos 
discentes. Ali mesmo, ao ar livre, foi realizada a primeira sessão do 
CinePense, com exibição e conversa sobre o �lme “Edukators”, de Hans 
Weingartner. 

Na postagem você poderá conhecer um pouco mais sobre a atuação do 
CinePense e d@s técnic@s, professor@s e estudantes que participam 
voluntariamente desse projeto há três anos no Campus Sinop da UFMT. 
Como já é de costume, as ações de destaque da Universidade Multicampi 
“Mato Grosso adentro”, são divulgadas semanalmente através da marcação 
#PelosCampusdaUFMT.

Acesse: culturaufmt.wordpress.com

CinePense - Projeto de extensão 
cineclubista do Campus Sinop da UFMT
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Chico Buarque de Hollanda é um dos expoentes máximos da 
nossa Música Popular Brasileira. Sua atividade como artista, 
compositor, músico, escritor é de importância inegável para a 
cultura do nosso país. 

Em suas músicas, Chico já foi o “amante”, o “trovador”, o 
“cronista”, o “malandro”, o “político”. E foi esse Chico, tão plural, 
tão signi�cativo, que fez com que o Coral UFMT dedicasse um 
concerto especialmente para cantar suas músicas. 

Nesta semana, o Coral UFMT relembrará o espetáculo “Coral 
UFMT Canta Chico”, apresentado nos anos de 2014 e 2015, em 
Cuiabá, Rondonópolis, Campo Grande e Poços de Caldas.

Coral UFMT

Coral UFMT Canta Chico

Acesse: coralufmt.wordpress.com
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Orquestra Sinfônica da UFMT

O raro e encantador encontro entre a Orquestra Sinfônica 
e o Coral da UFMT estará disponível na Plataforma 
Virtual Cultura e Vivência com o espetáculo “Pantanal 
Sinfônico”.
O concerto comemorava os 45 anos de existência da 
Universidade e reuniu também outros artistas como 
Paulo Simões, João Ormond e Habel Dy Anjos. “O nome 
do espetáculo foi escolhido porque cantamos as coisas do 
Pantanal, que são importantes aos homens do campo”, 
explica o maestro Fabricio Carvalho.
Portanto, no próximo domingo de julho, acompanhe faixa 
a faixa o espetáculo apresentado em dezembro de 2015.

Pantanal Sinfônico será reapresentado na 
Plataforma Cultura e Vivência da UFMT

Acesse: orquestraufmt.wordpress.com


