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seg.
20 julho

Ateliê Livre de Arte da UFMT

Reinaldo Mota é o quarto convidado do ciclo de apresentações dos 
membros da residência artísica CasaCorpo. Na residência mediou a o�cina 
“Sinais e sintomas: a fala do corpo”, direcionada aos alunos do 7º semestre 
do curso de medicina, módulo de homeopatia e aberto à comunidade 
interessada. A vivência desta o�cina objetivou uma expansão da 
compreensão dos sintomas e sinais a partir do exercício da criatividade. 

Reinaldo é professor na Faculdade de Ciências Médicas da UFMT, desde 
2009, e tem ampla experiência na área de Clínica Médica, Medicina de 
Família e Comunidade e Práticas Integrativas e Complementares, com 
ênfase em Homeopatia e Acupuntura.

O projeto da Residência Artística CasaCorpo é Coordenado pela artista 
visual Ruth Albernaz e ocorre desde janeiro de 2020. 

Conheça os integrantes da Residência 
Artística CasaCorpo - Reinaldo Mota
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19h30
a partir das
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Cineclube Coxiponés

Temporada de Filmes Online
Curtas de Aliana Camargo & Cristiano Costa

Cinco curtas de Aliana Camargo & Cristiano Costa 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). Aliana & 
Cristiano são realizadores audiovisuais com atuação destacada no campo da 
educomunicação e do documentário. Egressos da UFMT (onde iniciaram um 
namoro que virou união que perdura), tiveram passagem pelo Cineclube 
Coxiponés onde, entre outras descobertas, travaram contato com a obra 
fotográ�ca e �lmográ�ca de Lázaro Papazian. Lideraram as iniciativas 
“Cinemagora” e “Adecines”, mobilizando adolescentes e jovens da rede 
pública de ensino de Cuiabá e Várzea Grande para a realização audiovisual. 
Nessa Temporada serão compartilhados os curtas “Cuiabá sob o olhar de 
Lázaro Papazian” (Aliana Camargo & Cristiano Costa, 2005, 13'), “Catadoras 
de Sementes” (Aliana Camargo, 2007, 4'), “Crochê de Barro” (Cristiano Costa, 
2013, 4'), “Meu parto, Meu Renascimento” (Aliana Camargo, 2014, 15') e 
“Saber Viver” (Aliana Camargo & Cristiano Costa, 2019, 3'). Todos os curtas 
têm classi�cação indicativa livre. Complementa a Temporada a publicação de 
um episódio da série Cine Comentário Sonoro sobre o curta “Catadoras de 
Sementes”.

O Cineclube Coxiponés destaca ainda que as inscrições para a MAUAL 2020 
seguem abertas até 28 de julho pelo site  www.mostrauniversitariaufmt.com. 
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.

Foto: Alan Mantilha
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Cultura e Vivência da UFMT

A Cultura e Vivência da UFMT convidou Vinícius Carvalho 
Pereira, que é Prof. Dr. do Departamento de Letras e do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da 
Universidade Federal do Mato Grosso, para falar um pouco sobre 
Literatura e Computação.
Conceitos como hipertexto, hiperpoemas, poesia digital e 
metapoesia fazem parte da abordagem de seus artigos, que 
versam sobre a convergência entre aquilo que é poesia e a 
interação, modi�cação e surgimento de novas linguagens por 
meio da relação direta e indireta com interfaces computacionais, 
códigos e sistemas.
A palavra e a poética tornam-se portanto, nesse contexto de 
tecnologias, objetos de estudo em um universo cada vez mais 
complexo em signi�cados e potencialidades. 

Um bate-papo sobre Literatura e 
Computação - Vinícius Carvalho
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Cultura e Vivência da UFMT

2º Concerto Virtual - Duo Piano e Saxofone 
com Pedro Henrique Calhao e Chico Macedo

Acesse: culturaufmt.wordpress.com

qui.
23 julho20h MT

21h BSB

Receberemos no palco da Plataforma Virtual Cultura e Vivência da 
UFMT, o pianista Pedro Henrique Calhao e o saxofonista Chico 
Macedo para um duo memorável, em homenagem à Marília 
Beatriz de Figueiredo Leite (1944/2020), escritora e primeira 
Coordenadora de Cultura da UFMT, que faleceu no último dia 03 
de julho em Cuiabá. A apresentação contará com obras do 
renomado músico argentino, Astor Piazzolla, considerado o mais 
importante compositor de tango da segunda metade do século XX.

O duo inédito integra o programa “A importância da Cultura nos 
50 anos da UFMT” e será apresentado no endereço 
culturaufmt.wordpress.com quinta-feira (23) de julho, às 20h 
(MT) e 21h (BSB).
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24 julho
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#PelosCampusdaUFMT

Nesta semana conheceremos o projeto de extensão universitária 
que há quase uma década promove o cineclubismo no Campus 
Araguaia (Barra do Garças) da UFMT: o Cineclube Roncador. O 
projeto surgiu pela motivação de um grupo de professores e 
alunos que sentiam a necessidade de um espaço para vivenciar 
experiências cinematográ�cas na região. Com o intuito de 
representar essa unidade de pessoas de diversos lugares e com 
diferentes formações acadêmicas, o nome do cineclube faz 
menção à Serra do Roncador, importante cadeia rochosa que 
acompanha a região conhecida como Vale do Araguaia até o norte 
do estado de Mato Grosso, ao lado do limite com Goiás, que tem o 
rio Araguaia como divisor.
Na postagem você poderá conhecer um pouco mais sobre a atuação 
do Cineclube Roncador e d@s técnic@s, professor@s e estudantes 
que participam voluntariamente desse projeto no Campus Araguaia 
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

Cineclube Roncador - Projeto de extensão 
cineclubista do Campus Araguaia da UFMT



sab.
25 julho

Convidamos a todos os amantes da boa música para 
assistir no próximo sábado (25), pelas nossas redes sociais  
e Plataforma Cultura e Vivência, o concerto de abertura da 
Temporada de 2016, o “Coral UFMT Canta Beatles”.

O espetáculo foi dedicado a esse que foi um dos grupos 
musicais mais aclamados e bem sucedidos da história da 
música popular, com canções que, na maioria, estão 
presentes na memória afetiva de muitas pessoas.

Coral UFMT

Acesse: coralufmt.wordpress.com

Coral UFMT relembra o espetáculo
Canta Beatles realizado em 2016
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Orquestra Sinfônica da UFMT

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso iniciou neste 
ano de 2020 um novo programa de atuação no estado, a Academia da 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. O programa, em 
favor da universalização e do aprimoramento da educação básica em música 
orquestral, oferecerá o�cinas e mentorias em instrumentos como violino, viola 
de arco, clarineta, trompete e trombone, enquanto atividade de extensão que 
no momento se dará em formato online devido à realidade de isolamento 
social, porém, com o forte propósito de aproximar de forma perene, o 
conhecimento superior, representado nas universidades, dos níveis escolares 
fundamentais.

A promessa é possibilitar aos jovens músicos instrumentistas se prepararem 
com mais competência para a atuação em práticas orquestrais e suas 
vertentes em nosso mercado. Vale lembrar que o grupo de técnicos envolvidos 
no processo conta com uma herança de mais de 40 anos de tradição na 
produção de espetáculos e concertos, certi�cando assim, a qualidade da 
missão da proposta.

Lançamento do 3º curso da 
Academia da Orquestra Sinfônica

Acesse: orquestraufmt.wordpress.com


