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Dias 21 (quarta-feira), 27 de janeiro (terça-feira) e 29 de janeiro (quinta-feira) 

Audiovisual  OFICINA FESTFILMES  15h às 17h  Local: sala 10 
A oficina de áudio visual será ministrada por Duarte Dias, diretor do FESTFILMES - FESTIVAL DO AUDIOVISUAL LUSO AFRO 
BRASILEIRO. Uma oficina prática onde serão trabalhados aspectos básicos da realização de um documentário como roteiro e filmagem, assim 
como os participantes terão contato com informações sobre edição.  
 
De 21 a 28 de janeiro – (quarta a quarta-feira) 

Dança  Oficina de Breack   (atividade aberta à comunidade externa) 

Sala 10 – Campus da Liberdade  -  17h às 19h  Ministante: Feliciano C Marcolino  
 
A oficina objetiva passar informações sobre a dança (Break Dance ) envolvendo a cultura hip-hop  através de aulas teóricas e práticas (oficina e 
representação). O break dance é um em estilo de dança, é uma manifestação do movimento hip-hop, originaria da cultura norte americana, conhecida 
e praticada no mundo inteiro, ela engloba vários estilos de dança ou seja, é a combinação de vários estilos de dança como; o funk, locking, popping, 
tetris, new stile, assim como outros movimentos de artes marciais. Pretende-se passar informações sobre este estilo de dança para promover, interagir 
e integrar culturalmente. 
 
 
 

Dias 22 (quinta-feira), 27 (terça-feira), 29 (quinta-feira) - janeiro  
e 05 (quinta-feira) - fevereiro 

Fotografia   
Oficina Narrativa sob perspectiva documental com Alex Hermes 
Sala 10  - 15h às 17h 
Apresentar a linguagem e a prática da fotografia documental, passando por diferentes escolas e movimentos de fotógrafos que influenciaram de forma 
decisiva a estética do fotojornalismo e da fotografia documental atuais. O curso abordará a linguagem fotográfica de diversos fotodocumentaristas, 
proporcionando um espaço de reflexão acerca desta linguagem específica da fotografia e sua aproximação com outros campos do conhecimento. 
Discutir a postura ética do fotógrafo na obtenção de imagens de indivíduos e grupos sociais. Sensibilizar o olhar e compartilhar conhecimentos e 
práticas fotográficas voltadas para a constituição de imagens que dialoguem com a memória e o cotidiano. 
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Dia 26 (segunda-feira) e 27 (terça-feira) – sala 10 

Teatro 
Oficina de Improvisação e Composição Cênica  /  Profª Francisca Rosália Silva Menezes (BHU) 
14h às 16h 

O objetivo da oficina é através dos jogos de improvisação e dos exercícios de sensibilização possibilitar aos participantes construir pequenos 
núcleos de composição cênica, onde o espaço circundante, sua arquitetura e a relação com o outro sejam o foco da ação. A oficina de 
improvisação e composição cênica para atores e não atores onde pretendo explorar a desestabilização de padrões de movimento através de 
exercícios de sensibilização e jogos de improvisação explorando a dimensão espacio-temporal no processo de composição cênica. Serão 
apresentados alguns componentes conceituais sobre as questões que envolvem a relação da corporeidade com o espaço-tempo. 

 
 

Dia 26 (segunda-feira), Dia 27 (terça-feira), 28 (quarta-feira) e 29 (quinta-feira) 

Música  Oficina de música com Edson Sousa Brito – BHU (atividade aberta à comunidade externa) 
Sala 1 – Campus da Liberdade - 16h às 18h  

A música como forma de desenvolvimento psicossocial, filosófico e profissional. Objetivo estender o conhecimento da arte musical e propor 
uma atividade profissional para os alunos da UNILAB e/ou para a comunidade.    
 

Dia 27 (terça-feira) 

Audiovisual  
Oficina sobre DOCUMENTÁRIO – Produção audiovisual   Com Duarte Dias  
Sala 08 - 15h às 17h   

Neste encontro com  Duarte Dias, diretor do FESTFILMES - FESTIVAL DO AUDIOVISUAL LUSO AFRO BRASILEIRO serão abordados assuntos 

sobre a prática de realização de documentários em seus mais diversos aspectos  como roteiro e filmagem.  
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Dia 27 (terça-feira) e 28 (quarta-feira) 

Música- Sala 08 – 14h às 15h   
Oficina de Violão (atividade aberta à comunidade externa) 
Ministrante – Jefferson Weyne  
Oficina de Violão para iniciantes cada participante deverá trazer seu instrumento. 
 
Dia 29 (quinta-feira) 

Oficina de artesanato  (atividade aberta à comunidade externa) 
Sala 01 - (Construção de marcadores de livros)  - 9:00h às 10:30h 

Oficina Mão na Marca 
Ministrante: Glícia Maia – Psicóloga, Artesã e Arteterapeuta 
Trabalhar a expressão da identidade/marca pessoal através da produção artesanal de marcadores de livro. Exposição oral sobre marcadores 
de livro; abordagem técnica de produção de marcadores de livro feitos à mão, com material reutilizado/reciclado. Recursos didáticos: projetor, 
vídeo, papel, papelão, cola, tesouras, canetas e réguas. 

 
Oficina de criação de instrumentos artesanais 
Ministrante: DiFreitas   Local: sala 09  - 13h às 17h 
Criação de instrumentos musicais. O artista confeccionará o instrumento do movimento armorial – Marimbau.  
Serão disponibilizadas 20 vagas. 
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02 a 25 de fevereiro  14h às 16h  sala 09 

Artes Visuais 
Oficina Montagem de Exposição Fotográfica  (02, 05, 09, 23 de fevereiro ) 

Com  Aterlane  Martins   
A oficina possibilita aos participantes conhecer e praticar técnicas de montagem de exposição fotográfica, utilizando suportes materiais e 
digitais de acordo com o ambiente expositivo podendo assim conceber uma curadoria compartilhada. 
 
 

 
Dia 03 (terça-feira) e 04  (quarta-feira) 
Dança  
Oficina Brasil em Movimento   

Sala 08 – Campus dos Malês  - 10h às 12h 
Com Laise Carla e Marília Carmen (Brasil) 

 
Dia 05 (quinta-feira) e 06 (sexta-feira) 
Pintura  
Sala 09 – Campus dos Malês 10h às 12h 

Ministrante João Dito Sambu (estudante – Letras) 
O estudante compartilhará seu processo de criação artístico através de suas pinturas em telas. Na oficina os participantes terão a oportunidade 
desenvolver seus primeiros traços em desenho e pintura. Serão utilizadas técnicas para iniciantes.  

 


