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seg.
27 julho

Ateliê Livre de Arte da UFMT

A exposição coletiva de arte híbrida CORPO: Lar Temporário é a segunda 
vitrine proposta pela Residência CasaCorpo, alocada no Ateliê Livre de Arte 
do MACP/UFMT, desde janeiro de 2020. O percurso expositivo está 
organizado em cinco salas temáticas para facilitar  a  apreciação e fruição 
dos visitantes. 

Semanalmente daremos destaque para cada sala temática do salão virtual 
que compoem a exposição “Corpo: lar temporário”. O convite da vez �ca 
por conta da sala Corpo Paisagem, organizada pela residente Lívia Bertges, 
trazendo a re�exão de que “O corpo é uma paisagem sem �m”.

A exposição é dedicada à Marília Beatriz de Figueiredo Leite, falecida em 
03 de julho de 2020.

Exposição Corpo: lar temporário
Conheça a sala Corpo Paisagem
II Exposição Virtual Residência Artística CasaCorpo
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Cineclube Coxiponés

Temporada de Filmes Online
Sessão Afrocine Realizador@s Coletivo Quariterê

Oito curtas de realizador@s do Coletivo de Audiovisual Negro Quariterê são 
destaque na Temporada de Filmes Online, ação realizada em parceria entre 
realizador@s, Cine Teatro Cuiabá, Cineclube Coxiponés e Rede Cineclubista de 
Mato Grosso (REC-MT). O Coletivo de Audiovisual Negro Quariterê é formado 
por afrodescendentes que atuam como produtores e entusiastas do 
audiovisual no estado de Mato Grosso, com o objetivo de discutir temáticas 
relacionadas às questões raciais e suas interseccionalidades, que agravam 
preconceitos de gênero, sexualidade, geracional, estrati�cação social e 
econômica. Serão exibidos os curtas “Abecedário: encontros e desencontros 
nas letras mato-grossenses” (Jonathan César, 2017, 30’), “Como ser racista 
em dez passos” (Isabela Ferreira, 2018, 13’), “Leonina” (Rodolfo Luiz, 2017, 5), 
“Memórias de Toni” (Corte Seco Produções, 2020, 11’), “Pandorga” (Maurício 
Pinto, 2017, 17’), “Poemargens” (Anna Maria Moura & Sol Ferreira, 2020, 25’), 
“Se acaso a tempestade fosse nossa amiga eu me casaria com você” (Wuldson 
Marcelo & Felippy Damian, 2015, 20’) e “Sob os pés” (Juliana Segóvia e 
Neriely Dantas, 2015, 20’). A curadoria é de Anna Maria Moura & Wuldson 
Marcelo. Todos os curtas têm classi�cação indicativa 14 anos. Complementa a 
Temporada a publicação de dois episódios da série Cine Comentário Sonoro: 
um sobre “Como ser racista em 10 passos” e outro sobre “Pandorga”. 

O Cineclube Coxiponés destaca ainda que 28 de julho é o prazo �nal para 
inscrições na MAUAL 2020 através do site mostrauniversitariaufmt.com 

Foto: Julia Mux
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Cultura e Vivência da UFMT

Conheça mais sobre o artista Gonçalo Luis Arruda, nascido em 
Barão de Melgaço em 1969). Gonçalo que é Pintor e desenhista, 
atualmente vive em Cuiabá-MT, e teve sua iniciação artística em 
casa aos dezesseis anos, quando nos idos de 1984 conhece o já 
promissor projeto Ateliê Livre de Artes da UFMT no qual 
“aprendeu e viveu” arte em meio a artistas nacionalmente 
consagrados como Humberto Espíndola e João Sebastião.
Deste modo, Gonçalo já representa fruto da terceira geração de 
artistas mato-grossenses e do árduo trabalho de Aline 
Figueiredo, Humberto Espíndola e outros artistas desta região 
para situar a arte centroestina no país.

Conheça a arte de Gonçalo Arruda
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Representante da terceira geração de artistas mato-grossenses



Cultura e Vivência da UFMT

Making O� do �lme “Mata Grossa” 
documentário sobre mulheres de MT

Mata Grossa é um �lme documental que propõe um resgate da memória 
feminina do estado de Mato Grosso, cuja história sempre foi contada pelo 
viés masculino. Ao todo, será possível conhecer a história de 13 mulheres 
como Tereza de Benguela, Doninha do Tanque Novo, Maria Taquara e muitas 
outras que com sua coragem, serenidade, força e perspicácia ajudaram a 
construir a parte mais desconhecida da história de Mato Grosso.

Uma das etapas do �lme Mata Grossa foi a pintura de um mural em gra�te, 
feito pela renomada gra�teira Panmela Castro (conhecida também pelo 
nome artístico de Anarkia Boladona), que poderá ser apreciado em 
time-lapse. Anarkia utiliza o gra�te como uma forma de protestar contra a 
inferioridade atribuída à mulher pela sociedade nas esferas econômica, 
política, social, educacional e sexual.

qui.
30 julho

Direção de Tati Mendes e Amauri Tangará
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#PelosCampusdaUFMT

Conheça o INTEGRA ICBS, evento que viabilizou a integração dos 
cursos de graduação do ICBS (Ciências Biológicas, Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem e Farmácia), por meio de palestras, 
o�cinas e debates, de modo interdisciplinar.

Para o Gerente de Graduação e Extensão/CUA, Prof. Dr. Adam Luiz 
Claudino de Brito, a realização do evento, que contou com agenda 
acadêmico-cientí�ca e cultural, ressaltou a importância da abordagem 
interdisciplinar das questões da saúde na atualidade, além de 
fomentar e valorizar os diversos talentos artísticos-culturais presentes 
no Campus do Araguaia.

Como já é de costume, as ações de destaque da Universidade 
Multicampi “Mato Grosso adentro”, são divulgadas semanalmente 
através da marcação #PelosCampusdaUFMT.
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Conheça o evento INTEGRA ICBS do Instituto 
de Ciências Biológicas e da Saúde do Araguaia



sab.
01 agosto

No post dessa semana, relembraremos um espetáculo muito 
especial que �zemos com as crianças e adolescentes do nosso 
Coral Infantojuvenil da UFMT no ano de 2007, o Planeta Sonho.
Planeta Sonho, idealizado por Marília Cortez e Liza Paro, sob a 
coordenação de Dorit Kolling, mais do “apenas” um concerto, foi o 
resultado de todo um trabalho das nossas crianças, dos pais e 
mães e da equipe do Coral Infantojuvenil da UFMT no decorrer de 
2007. O show trouxe, conforme escreveu Marília Cortez, “canções 
que falam da diversidade de cores e matizes existentes no nosso 
planeta e que, apesar do que o homem tem feito, aqui ainda é o 
melhor lugar de se viver”.

Coral UFMT
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Planeta Sonho - espetáculo do Coral 
Infantojuvenil da UFMT de 2007
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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 4º curso da 
Academia da Orquestra Sinfônica
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