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6ª EDIÇÃO

18.01
segunda-feira

19.01
terça-feira

20.01
quarta-feira

21.01
quinta-feira

22.01
sexta-feira

Mostra de 
Cinema Angolano 

13h30min - sala 4

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Angolano 

13h30min - sala 4

Performace:
Silva Moura 

19h - Pátio Administrativo

Sarau de Poesia 
Org.Prof. André 
Telles do Rosário 

20h - Pátio Administrativo

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Angolano 

13h30min - sala 4

Quarta Cultural
Maciço de Arte

Grupo Teatro 
de Antônio de Diogo
 (espetáculo Infantil)

19h - Auditório Didático

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Angolano 

13h30min - sala 4

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Angolano 

13h30min - sala 4

Campus da Liberdade

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA



6ª EDIÇÃO

25.01
segunda-feira

26.01
terça-feira

27.01
quarta-feira

28.01
quinta-feira

29.01
sexta-feira

Mostra de 
Cinema Moçambicano

13h30min
Auditório Diático

Apresentação 
A.SE.FRONT

Aniversário do grupo 

19h
Pátio Administrativo

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Moçambicano

13h30min 
Auditório Administrativo

Apresentação Musical :
Música instrumental 
em acordes de violão 
Ronald de Carvalho 

19h
Pátio administrativo

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Moçambicano

13h30min 
Auditório Administrativo

Apresentação Musical :
Fórro com Ribeiro Santos 

19h
Pátio Administrativo 

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Moçambicano

13h30min 
Auditório Didático

Palestra: 
A  Maternidade na 

Literatura Afro-brasileira 

Lançamento Livro : 
No colo das Iabás

 – A Maternidade na 
Literatura Afro-brasileira 

de autoria feminina
Autora : Vânia Vasconcelos 

17h
Auditório Administrativo

Mostra de Danças 
Tradicionais da CPLP 

Pré-seleção

18h30min
Pátio Administrativo

Campus da Liberdade

Mostra de 
Cinema Moçambicano

13h30min 
Auditório Didático

Mostra de diversas 
linguagens: 

Dialogando com a arte 
Apresentações artísticas
Programador:  Alfa Aliu 

Embaló 
(estudante guineense)

18h30min às 21h30min
Pátio Administrativo 

Campus da Liberdade

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

30.01
sábado

Bailinho de 
Carnaval para crianças

17h30min às 19h30min
Pátio Administartivo

Campus da Liberdade



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 18.01.2016 | segunda-feira | auditório didático - campus da liberdade

Ciné Français
Curadoria: Prof.ª Meire Virgínia Cabral Goldin (IDR)

O CLUBE DE FRANÇAIS: FRANCOPHONIE À L’UNILAB, vinculado ao 

PIBELPE e o MOVIMENTA apresentam o �lme: LES CHORISTES (A VOZ DO 

CORAÇÃO) - lançado em 2004. O �lme se passa em um internato social-

mente desajustado, com crianças e adolescentes hostis e difíceis de disci-

plinar, onde o professor Clément Mathieu desenvolve um jeito criativo e 

e�ciente de cativar os garotos. Contra a vontade do diretor Rachin, 

Mathieu forma um coral, revolucionando os métodos de ensino locais da 

época. O professor recupera sua veia musical, volta a compor e 

muda para sempre a vida dos estudantes.  

DIREÇÃO: Christophe Barratier

 



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 19.01.2016 | terça-feira | sala 04 - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Angolano
Curadoria: Prof.ª Andrea Cristina Muraro

Título: O Herói (2004)

Gênero: Drama

Direção: Zezé Gamboa

Produção: Angola, França, Portugal

Roteiro: Carla Baptista, Pierre- Marie Goulet, Fernando Vendrell.

Duração: 97 min.

Sinopse: Quando Vitorio tinha 15 anos, foi recrutado pelo exército ango-

lano, onde serviu por 20 anos. Em sua última missão, ele perde uma perna 

em uma mina. Sem emprego e dormindo nas ruas de Luanda, uma noite 

sua prótese é roubada. A indiferença da sociedade e a luta pela vida 

encontra-se em cada esquina. Mas há também a esperança, e o apoio, de 

três pessoas: o garoto Manu, a prostituta Judith e Joana, a professora



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 19.01.2016 | terça-feira | pátio administrativo - campus da liberdade 

Performace com Silvia Moura
Curadoria: Vanéssia Gomes 

Horário: 19h

EM CARNE VIVA 

Performance solo criada à partir dos textos e imagens proposto para o 

livro. A relação da elaboração do movimento e da cena partindo de 

imagens, e sensações trazidos pela palavra escrita - o texto.

Corpo X Palavra estabelecendo relações entre os sentimentos e os senti-

dos, trazendo para a cena as imagens que vão se construindo com 

os textos e  se transformando em movimento.

Performance Solo, Luz, Figurino e Textos:  Silvia Moura

Música : Uirá dos Reis.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 19.01.2016 | terça-feira | pátio administrativo - campus da liberdade 

Sarau de Poesias 
Curadoria: Prof. André Telles do Rosário

Horário: 20h

Atividade de encerramento da disciplina "Literatura Marginal" do TIAC 

aberto a todos as pessoas interessadas. O objetivo é aproximar 

estudantes (e quem mais se interessar) de um dos principais meios de 

socialização e divulgação de poesia, utilizado por várias gerações de 

poetas, incluindo aqueles e aquelas ligados à literatura marginal 

do século passado e contemporânea.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 20.01.2016 | quart-feira | sala 04 - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Angolano
Curadoria: Profª. Andrea Cristina Muraro

Horário: 13h30min

Título: Na cidade vazia (2004)

Gênero: drama  País: Angola/Portugal

Duração: 90min.

Direção e roteiro: Maria João Ganga Elenco: João Roldan, Domingos 

Fernandes Fonseca, Júlia Botelho

Sinopse: Fugindo da guerra civil, um grupo de crianças chega ao aeroporto 

de Luanda. Desde sua chegada, Ndala se solta e parte para a descoberta da 

cidade. Como uma religiosa o procura, o órfão descobre uma cidade aban-

donada e sonha de voltar à sua terra para lá reencontrar os parentes mortos... 

O �lme foi a segunda obra cinematográ�ca a ser produzida em Angola após 

a guerra civil e o primeiro �lme angolano a ser realizado por uma mulher, 

Maria João Ganga. O roteiro estabelece um paralelo com o texto literário do 

escritor angolano Pepetela, As aventuras de Ngunga. 



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 20.01.2016 | quart-feira | Auditório Didático - campus da liberdade 

Quarta Cultural - Maciço de Arte 
Apresentação Teatral 
Coordenação: Vanéssia Gomes

Horário: 18h30min

A CIA de Teatro de Antônio Diogo é formada por 80 membros com faixa 

etária de 5 a 60 anos de idade ministrado pelos professores Gente Fina e Zé 

Bolão. Tem como sede para os ensaios a Escola E.F.M Camilo Brasiliense 

no distrito de Antônio Diogo.  



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 21.01.2016 | quinta-feira | sala 04 - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Angolano 
Curadoria Prof.ª Andrea Cristina Muraro

Horário: 13h30min

Título: Oxalá cresçam pitangas (2006)

Gênero: documentário

País: Angola, Portugal

Produção e roteiro: Kiluanji Liberdade & Ondjaki

Duração: 62 min. 

Sinopse: Luanda, capital de Angola, 5 milhões de habitantes, 3 anos do �m da 

guerra civil. Con�itos entre a população e a esfera política, a proliferação do 

setor informal, desilusões e aspirações, o questionamento do espaço urbano. 

Dez personagens falam de suas vidas, do seu modo de agir sobre a realidade, 

da música, do esporte, da educação, da língua, da esperança.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 22.01.2016 | sexta-feira | sala 04 - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Angolano 
Curadoria Prof.ª Andrea Cristina Muraro

Horário: 13h30min

Título: Cartas para Angola (2011)

Direção: Coraci Ruiz e Julio Matos   

Produção: Laboratório Cisco

Gênero: documentário 

Duração: 115 min. 

Brasil e Angola: Duas margens do Atlântico, a mesma língua, um passado colonial 

em comum e muitas histórias compartilhadas. Pessoas separadas por um oceano 

trocam correspondências -- alguns são amigos de longa data, outros nunca se 

viram e suas histórias se entrecruzam e contam sobre �uxos de migração, saudade, 

pertencimento, guerra, preconceitos, exílio, distâncias. A busca da identidade e o 

�o da memória são conduzidos pela linha da afetividade, que une as sete duplas de 

interlocutores que o documentário nos apresenta: pessoas que traçaram suas 

histórias de vida entre Brasil, Angola e Portugal.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 25.01.2016 | segunda-feira | auditório didático - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Moçambicano
Curadoria Prof.ª Sueli da Silva Saraiva

Debate: Prof. Carlos Subuhana  

Horário: 13h30min

"KUXA KANEMA: O Nascimento do Cinema" (Documentário), 2003. 

Direção: Margarida Cardoso.  | Moçambique. | 52 min.

Kuxa Kanema signi�ca “o nascimento do cinema”.  O documentário revela os primeiros 

anos de Moçambique após a independência, em 1975. Neste período, o governo do país 

liberto, comandado pelo líder revolucionário Samora Machel, tinha a missão de mostrar 

ao povo moçambicano a sua existência como parte de uma unidade nacional. Recon-

hecendo a importância do cinema como instrumento de comunicação de massa, a 

primeira ação cultural do governo moçambicano foi inaugurar o Instituto Nacional de 

Cinema (INC). Num país em que mais de 90% da população herdara o analfabetismo 

como marca da opressão colonial, os projetos do INC tinham como missão “�lmar a 

imagem do povo e devolvê-la ao povo”. Realizadas em momentos de guerra civil e maze-

las sociais extremas, as imagens de Kuxa Kanema testemunham um tempo de euforia 

utópica e de esperança na construção de um país socialmente diferente.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 26.01.2016 | terça-feira | auditório adiminstrativo - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Moçambicano
Curadoria Prof.ª Sueli da Silva Saraiva

Debate:  Prof.ª Sueli da Silva Saraiva 

Horário: 13h30min

TERRA SONAMBULA (Adaptação do romance homônimo de Mia Couto), 

2007. Direção: Teresa Prata. Moçambique/Portugal. 96 min

Terra Sonâmbula conta a história do menino Muidinga e do velho Tuahir duas gerações 

de moçambicanos que viajam sem rumo por um país destroçado pela guerra civil, 

procurando fugir dos bandos armados e lutando pela sobrevivência diária. Na “estrada 

morta”, eles encontram um machimbombo (ônibus) incendiado, cheio de cadáveres; 

próximo ao ônibus eles encontram o corpo de um jovem recém-assassinado, chamado 

Kindzu, que trazia uma mala com pertences e várias anotações em Cadernos (diários) em 

que o morto anotara a sua própria história. A leitura dos Cadernos introduz os viajantes 

numa narrativa paralela que trará revelações sobre um tempo de liberdade que já nasceu 

condenado pela guerra fratricida, com sonhos e esperanças despedaçados pela ganância 

dos poderosos, mas sem deixar de apontar um horizonte de esperança pintado com as 

cores e a energia dos mais jovens, como o menino Muidinga. 



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 27.01.2016 | quarta-feira | auditório adiminstrativo - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Moçambicano
Curadoria Prof.ª Sueli da Silva Saraiva

Debate:  Prof.ª Sueli da Silva Saraiva 

Horário: 13h30min

VIRGEM MARGARIDA (França, Moçambique, Portugal 2012). 

Direção: Licínio Azevedo, 90 min.

Virgem Margarida é a história de uma tragédia anunciada. A partir de 1975, o governo de 

Samora Machel tinha a difícil missão de reorganizar o novo país em meio à instabilidade 

política e social e guerra civil. A queda do regime colonial português havia abalado à 

estrutura do Estado, e mais de uma década de lutas de independência causaram uma 

aglomeração insustentável de pessoas na capital moçambicana. Na tentativa fazer o 

Estado renascer, o regime político vigente pretende “limpar” as ruas da capital de homens 

e mulheres considerados improdutivos, removendo-os para campos de reeducação. Na 

lista dos “reeducáveis” estavam os homens considerados marginais e as prostitutas. Essas 

mulheres são amontoadas em ônibus e enviadas para áreas remotas no norte do país, 

onde deverão aprender, à força, a serem novas mulheres. Uma camponesa de 16 anos, 

Margarida, também é levada por engano. O �lme narra a sua história, vivida ao lado de 

outras moçambicanas unidas pela sobrevivência.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 28.01.2016 | quinta-feira | auditório didático - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Moçambicano
Curadoria Prof.ª Sueli da Silva Saraiva

Debate:  Prof.ª Sueli da Silva Saraiva 

Horário: 13h30min

O GRANDE BAZAR (Moçambique 2006). Direção:  Licínio Azevedo, 56 min.

O �lme centra-se na �gura de Paíto, um moçambicano de 12 anos que, após ter sido 

roubado por um bando de rapazes quando ia ao mercado comprar farinha a pedido da 

mãe. O garoto decide não voltar para casa enquanto não recuperar o que perdeu. Paíto 

passa a viver no próprio mercado da capital moçambicana onde conhece Xano, um 

pequeno ladrão da sua cidade com o qual forja amizade e partilha aventuras. Vendedores, 

clientes, ladrões e a vida insólita do bazar constituem o pano de fundo. Pelos olhos do 

jovem Paíto percebemos o que signi�ca (sobre)viver numa cidade grande de um país em 

ebulição. O �lme revela com vagar ambientes e cenas comovedoras, transmitindo um 

olhar sem disfarce sobre o cotidiano daqueles que travam uma luta diária pela vida.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
dia: 29.01.2016 | sexta-feira | auditório didático - campus da liberdade 

Mostra de Cinema Moçambicano
Curadoria Prof.ª Sueli da Silva Saraiva

Debate:  Profª. Vera Rodrigues 

Horário: 13h30min

O JARDIM DO OUTRO HOMEM (Moçambique 2006). 

Direção: Sol de Carvalho. 84 min.

O JARDIM DO OUTRO HOMEM é considerado a maior produção cinematográ�ca 

moçambicana já realizada. O �lme retrata o cotidiano dramático da juventude moçam-

bicana, especialmente as mulheres, em busca dos grandes objetivos de vida a que têm 

direito.  O enredo narra a história de uma jovem de 19 anos, So�a, que vive na periferia de 

Maputo, e que passa diariamente por enormes di�culdades para prosseguir os estudos 

que lhe podem abrir as portas da universidade e a concretização do seu grande sonho: ser 

médica. As di�culdades aumentam quando passa a ser vítima de assédio por parte de um 

professor mau caráter, e possivelmente infetado com o vírus HIV, que usa de qualquer 

artifício nefasto para conseguir o quer.



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
 

Comemoração de 2 anos do Grupo A.SE-Front
Dia: 25.01.2016 - segunda-feira

Horário: 19h

Local: Auditório Didático - Campus da Liberdade

Apresentação Musical
Música instrumental em acordes
de violão - Ronald de Carvalho  
Dia: 26.01.2016 - terça-feria

Horário: 19h

Local: Auditório Administrativo - Campus da Liberdade

Quarta Cultural - Maciço de Arte 
Apresentação Ribeiro Santos: músicas 
nordestinas de Forró 

Dia: 27.01.2016 - quarta-feria

Horário: 19h

Local: Auditório Administrativo - Campus da Liberdade



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
 

Palestra sobre Literatura Africana
Lançamento de livro: “No colo das Iabás – a maternidade na literatura 
afro-brasileira de autoria feminina”

Dia: 28.01.2016 - quintaa-feira  | Horário: 17h  | Local: Auditório Didático - Campus da Liberdade

A obra é um resultado da Tese de Doutorado da autora, que trata do tema da maternidade sob a perspectiva do 

feminismo e das teorias antirracistas, analisando a história da maternidade negra no Brasil e o protagonismo das 

mulheres africanas e afrodescendentes na luta contra os vários aspectos da opressão patriarcal e racista.  

Vânia Vasconcelos tem Doutorado em Literatura Contemporânea pela Universidade de Brasília (UNB) e mestrado 

em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Nasceu em Salvador/BA.

MOSTRA DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CPLP / UNILAB (Comunidade dos 
Povos da Língua Portuguesa)   -   Pré-seleção 
Apresentações artísticas

Dia: 28.01.2016 - quinta-feira  | Horário: 18h30min  | Local: Pátio Adminsitrativo - Campus da Liberdade



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
 

MOSTRA DE DIVERSAS LINGUAGENS – DIALOGANDO COM A ARTE 
Apresentações artísticas
Programador:  Alfa Aliu Embaló (estudante guineense)

Dia: 29.01.2016 - sexta-feira | Horário: 17h30min às 21h30min |  Local: Auditório Administrativo - Campus da Liberdade

Pretende-se promover a diversidade artística, concretamente com os poetas, artistas plásticos, artistas life (pessoas com 

habilidade de cantar com violão), assim como danças tradicionais. Incentivar uma maior produção e apresentação dos 

artistas como forma de ampliar o campo de arte na Unilab.

MOSTRA DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CPLP / UNILAB (Comunidade dos 
Povos da Língua Portuguesa) 
Apresentações artísticas

Dia: 29.01.2016 - sexta-feira | Horário: 17h30min às 21h |  Local: Cine Teatro São Luiz - Fortaleza



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
OFICINAS

O�cina Saberes e Fazeres  - Reisado de Caretas com o mestre Raimundo Vicente
Facilitadora Vanéssia Gomes | Dia: 21.01.2016 | 9h30min às 11h30min | Comunidade do Diamante

O�cina de RAP
Instrutor : A.SE.FRONT Juel Silva e Sara Semedo | Dia: 21.01 e 22.01| 15h às 17h | Sala: 2 - Campus da Liberdade

O�cina de Carimbó
Instrutor: John Wesley de Oliveira Monteiro | Dia: 21.01 e 22.01| 15h às 17h  | Sala 9 - Campus da Liberdade

O�cina A Cultura de São Tomé e Príncipe
Instrutor: Vinícius dos Anjos | Dia: 25.01 e 26.01| 9h às 11h  | Sala 10 - Campus da Liberdade

O�cina de Violão 
Instrutor: Prof. Ronald de Carvalho - UEMG | Dia: 25.01 e 26.01| 14h30min às 17h30min  | Sala 10 - Campus da Liberdade

O�cina de Arte para crianças 8  a 11 anos
Instrutora: Ana Isabel de Lima Viegas | Dia: 26.01 e 27.01| 9h30min às 11h30min  | Sala 1 - Campus da Liberdade



6ª EDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
OFICINAS

O�cina: Expressões e Movimentos Corporais Acerca do Conhecimento do Câncer de Mama
Dia: 26.01 e 27.01 | 14h às 18h | Sala 8 - Campus da Liberdade

O�cina de Dança Kizomba 
Instrutora : Maria da Luz | Dia: 26.01 e 27.01| 15h às 17h | Sala: 2 - Campus da Liberdade

O�cina de Capoeira 
Instrutora: Ana Beatriz – Grupo Água de Beber | Dia: 27.01 | 15h às 19h  | An�teatro - Campus da Liberdade

O�cina de Colagem: Mosaicos de Papel
Instrutor: : Nixon Araujo | Dia: 28.01 e 29.01| 9h30min às 11h30min  | Sala 1 - Campus da Liberdade


