
Acesse: culturaufmt.wordpress.com

setembro
programação

semana #4

/procevufmt

/ufmtcultura

/culturaevivenciaufmt

/procev_ufmt Obra: Girassóis e Minha Cidade,
Adir Sodré, 1998.



19h30
a partir das

Acesse: cineclubecoxipones.wordpress.com

Cineclube Coxiponés - Aquecimento MAUAL 2020

Em ritmo de preparação para a MAUAL 2020, a Temporada de Filmes Online dessa semana 
apresenta duas �cções universitárias premiadas pelo Júri Popular e pelo Júri O�cial da MAUAL 
2019. A partir das 19h30 de terça, 22 de setembro, serão compartilhados os curtas “MC Jess” 
(Carla Villa-Lobos, RJ, 2018, 20’, classi�cação indicativa 16 anos) e “Tommy Brilho” (Sávio 
Fernandes, CE, 2018, 17’, classi�cação indicativa 12 anos). O compartilhamento dos curtas será 
acompanhado da publicação de episódios da série Cine Comentário Sonoro. Para “MC Jess” 
(trigésimo quarto episódio da série), os comentários foram realizados pela diretora do curta, Carla 
Villa-Lobos e pela produtora executiva Julia Araújo. Já para “Tommy Brilho” (trigésimo quinto 
episódio), os comentários são do realizador Sávio Fernandes. Como ambos curtas colocam em 
cena personagens e tematizam questões LGBTQIA+, esses episódios serão integrados a outros da 
série Cine Comentário Sonoro em alusão ao Combate à LGBTfobia, disponíveis no link 
https://wp.me/pbQLhj-gI

Ao longo dessa semana acontecem os últimos preparativos para a Mostra Competitiva da MAUAL 
2020, que nessa edição será online, no Canal do YouTube do Cineclube Coxiponés, entre 28 de 
setembro e 02 de outubro. Os 62 curtas em competição serão divididos em quatro programas/lotes, 
entre segunda e quinta-feira, cada um deles compartilhados para apreciação popular pelo período 
de 18 horas (entre 19h e 13h). Na sexta-feira serão compartilhadas obras fora de competição, além 
do anúncio dos curtas premiados na MAUAL 2020 pelo Júri Popular e O�cial. A MAUAL 2020 
também promove conversas sobre os �lmes exibidos, Encontro da Rede Cineclubista de Mato 
Grosso e laboratórios de realização audiovisual (como o MarteLab, que transcorre entre 21 e 25 de 
setembro, conduzido por Henrique Arruda). Acompanhe tudo sobre a MAUAL 2020 nas redes 
sociais do Cineclube Coxiponés da UFMT e no site www.mostrauniversitariaufmt.com
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Temporada de Filmes Online
“MC Jess” e “Tommy Brilho”
Cine Comentário Sonoro e compartilhamento dos curtas

Curta: Tommy BrilhoCurta: MC Jess
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A exposição virtual “Benedito Nunes em 50 obras” com lançamento para 23 de 
setembro às 20h está inserida na programação da Coordenação de Cultura e 
Vivência através do Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP-UFMT) para a 
14ª Primavera dos Museus, e integra o programa “A Importância da Cultura nos 
50 anos da UFMT”. A exposição estará disponibilizada na Plataforma Cultura e 
Vivência: culturaufmt.wordpress.com

Segundo a crítica de arte Aline Figueiredo, “a pintura de Benedito Nunes 
expressa-se no campo do realismo. Vem enfocando momentos da vida urbana 
e periférica de Cuiabá ou a paisagística do Centro-Oeste. E junto a isso, também 
rumina seus próprios enfoques de vida.”

A “Primavera dos Museus” é uma ação de promoção dos museus brasileiros 
coordenada pelo IBRAM e instituições museológicas em torno de atividades 
para todos os públicos. O tema de�nido para a edição de 2020 é “Mundo Digital: 
Museus em Transformação” e considera o atual momento pelo qual passam a 
sociedade e os museus devido à pandemia causada pelo Covid-19.

Exposição “Benedito Nunes em 50 obras”
UFMT na 14ª Primavera dos Museus
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Cultura e Vivência da UFMT
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Exposição “A Primavera de Adir”
UFMT na 14ª Primavera dos Museus

A exposição virtual “A Primavera de Adir” com lançamento para 24 de setembro às 
20h está inserida na programação da Coordenação de Cultura e Vivência 
através do Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP-UFMT) para a 14ª 
Primavera dos Museus, e integra o programa “A Importância da Cultura nos 50 
anos da UFMT”. A exposição estará disponibilizada na Plataforma Cultura e 
Vivência: culturaufmt.wordpress.com

Mato-grossense de Rondonópolis, Adir Sodré começou a pintar aos 14 anos, quando 
frequentou o Ateliê Livre da Fundação Cultural e, posteriormente, da Universidade 
Federal de Mato Grosso. O talento de Adir foi reconhecido no Brasil e no mundo, 
tendo participado de exposições no Museu de Arte de São Paulo (1980), no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Fundação Cultural de Brasília (ambas em 
1981) e no The Institute of Art Urban Resources, em Nova Iorque (1988).

A “Primavera dos Museus” é uma ação de promoção dos museus brasileiros 
coordenada pelo IBRAM e instituições museológicas em torno de atividades para 
todos os públicos. O tema de�nido para a edição de 2020 é “Mundo Digital: Museus 
em Transformação” e considera o atual momento pelo qual passam a sociedade e 
os museus devido à pandemia causada pelo Covid-19.
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Auxílio Vivência Universitária apoia projetos
virtuais de cultura e esporte na UFMT

Conheça duas iniciativas que serão realizadas virtualmente 
nas próximas semanas. Um dos principais mecanismos de 
apoio a projetos dos estudantes da Universidade Federal de 
Mato Grosso, o Auxílio Vivência Universitária continua 
recebendo projetos a serem realizadas até dezembro de 2020 
na modalidade virtual.

Dessa vez destacamos uma proposta na área cultural e outra 
na área esportiva, que você poderá conferir de casa nas 
próximas semanas.  As submissões de propostas seguem até 
30 de setembro, participe!
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Você já ouviu falar em banco de partituras? 

No próximo sábado, o post será dedicado a esse projeto tão 
importante. Abordaremos o que vem a ser o projeto Banco de 
Partituras do Núcleo Coral UFMT e esse acervo, que hoje abriga 
por volta de 2500 partituras se tornou o maior e provavelmente 
o único no estado de Mato Grosso.

Coral UFMT

Acesse: coralufmt.wordpress.com

Coral UFMT - A construção do Banco
de Partituras: Do sonho à realidade.
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Orquestra Sinfônica da UFMT

Como acontece em vários países, no mês de outubro, acontecem as 
ações de conscietização em torno do câncer de Mama. Na 11ª edição da 
Campanha Outubro Rosa, em 2020, a Associação de Apoio a Pessoas 
em Tratamento e Pós-tratamento do Câncer de Mama em Mato Grosso, 
a MTmamma amigos do peito, realiza uma programação intensa de 
forma virtual de alerta da sociedade para o diagnóstico precoce da 
neoplasia que atinge principalmente, as mulheres e uma parcela dos 
homens, em todo o mundo e no país. A abertura o�cial, vai ser realizada 
na quarta-feira dia 30 em formato de live, a partir das 19h, no canal da 
instituição, tendo à frente o quarteto da Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Sob o comando do maestro Fabrício Carvalho, a Orquestra sempre fez 
parte deste grande movimento, enaltecendo o papel não apenas cultural 
da instituição, mas também o social. Neste domingo relembraremos as 
participações da Orquestra neste grande evento solidário como uma das 
principais parcerias consolidadas da MTmamma, ao longo destes 10 
anos de luta contra o câncer de mama.

Orquestra Sinfônica da UFMT na abertura
da 11ª edição da Campanha Outubro Rosa
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