
 

Oficina de Teatro e intervenção dos/as alunos/as no Mercado Central de Aracaju 
 

 
 

Oficina de Grafite 

 

 
Divulgação sobre entrega dos certificados dos cursos de férias da Escola Oficina de Artes Valdice Teles – 2º semestre/2018 

 



 

 
Entrega dos certificados dos cursos de férias (Dj Kaska, DJ Rafa Aragão, Nino Karvan, Mariana Galvão e aluno do curso de 

DJ) 

 
Alê Alcântara (fotógrafo), aluna do curso de Fotografia e Nino Karvan 

 

Tivemos excelente retorno dos/as alunos/as que frequentaram os cursos de férias e 

que a partir de então iniciaram uma carreira profissional, amadora decerto, mas muito válida 

e promissora em um contexto de crise econômica, social e indenitária. Um jovem que realizou 

oficina de DJ afirmou que já está tocando em festas com cobrança de cachê e um rapaz que 

fez a oficina de Fotografia realizou um ensaio fotográfico. Isso nos leva a refletir sobre o 

potencial da Escola de Artes em ofertar ao público aracajuano um leque de linguagens pouco 

presentes na cena urbana, mas que representam uma elevada demanda social, a baixo custo. 

Tivemos uma baixa taxa de abandono/evasão, o que nos mostra o verdadeiro interesse do 

público inscrito. 

 

CURSO MATRICULADOS CONCLUINTES 

DJ 12 10 

Fotografia 10 9 

Grafite 15 8 

Ser ator/atriz 15 13 

Presença cênica 8 4 



 

Atuação para o Cinema 10 8 

TOTAL 70 52 

 

Levantamento das matrículas realizadas no 2º semestre de 2018 e situação das turmas 

até outubro 

 

Professor Curso Matriculados Frequentando 

Roger 
Técnica Vocal 

(2 turmas) 
48 Alunos 30 

Roger 
Mus. Infantil 

(2 turmas) 
15 Alunos 13 

Pedro Boeira 
Desenho 

(2 turmas) 
22 Alunos 14 

Pedro Boeira Pintura 10 Alunos 05 

Adriano Dança Afro 10 Alunos 08 

Adriano Dança do Ventre 21 Alunos 17 

 

Adriano 

Ballet 

(3 turmas) 
63 Alunos 46 

Mayckou 
Teclado 

(6 turmas) 
34 Alunos 24 

Mayckou Piano 06 Alunos 06 

Cleston 
Acordeon 

(3 turmas) 
46 Alunos 23 

Jusiana 
Along. + Contato e 

Improvisação 
10 Alunos 04 

Jusiana Ritmos Diversos 15 Alunos 10 

Jusiana Contemporânea 18 Alunos 09 

Jusiana Jazz 16 Alunos 09 

Cleanis Dança Livre 27 Alunos 22 

Cleanis Moderno-Jazz 23 Alunos 08 

Cleanis Afro 14 Alunos 07 

Zé Pequeno Capoeira 07 Alunos 03 

Jorge Trompete 02 Alunos 02 



 

Jorge Sax 01 Alunos 01 

Alessandro Clarinete 01 Aluno 01 

Alessandro 
Mus. Infantil 

(2 turmas) 
22 Alunos 17 

Marcos Antônio 
Teoria Musical 

(2 turmas) 
28 Alunos 22 

Marcos Antônio 
Violoncelo 

(2 turmas) 
09 Alunos 05 

Edson 
Percussão 

(4 turmas) 
38 Alunos 25 

Álvaro 
Sax 

(2 turmas) 
16 Alunos 11 

Bruno Leoneu 
Violino 

(3 turmas) 
47 Alunos 28 

Bob Zé 
Violão Popular 

(6 turmas) 
70 Alunos 40 

Denise 
Flauta Transversal 

(2 turmas) 
09 Alunos 09 

Denise 
Violão Popular 

(1 turma) 
10 Alunos 08 

Muskito 
Violão Popular 

(6 turmas) 
61 Alunos 27 

Eliana 
Violão Clássico 

(6 turmas) 
45 Alunos 29 

Emanuel Contrabaixo 09 Alunos 04 

Elias 
Coral 

(1 turma) 
38 Alunos 25 

Elias 
Téc. Vocal 

(2 turmas) 
43 Alunos 33 

Tetê 
Teatro 

(2 turmas) 
17 Alunos 17 

Raimundo/Tânia 
Teatro 

(2 turmas) 
24 Alunos 14 

TOTAL 895 573 

 



 

Total de matriculados: 895 

Frequentando até Outubro: 573 

Evasão/alunos que nunca frequentaram: 322 
 

AGOSTO 

 

Planejamento das oficinas regulares na Escola Oficina de Artes Valdice Teles 

 

Com o retorno dos professores em período de recesso no mês de julho, iniciamos, em 

agosto, a apresentação das propostas de aula de todas as linguagens ofertadas na Escola 

Oficina de Artes Valdice Teles. 

Na ocasião em que estávamos revendo o texto do Decreto de criação da EOAVT, 

apontamos para a necessidade de que fosse construído o currículo das áreas – Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro (atualmente os cursos ofertados). Nesse sentido, iniciamos esse 

exercício de reflexão sobre a prática docente com a socialização do planejamento dos cursos 

semestrais ofertados pelos professores da Escola de Artes. 

 

 
NOVEMBRO 

 

Realização do Cineclube da Consciência Negra 

 

Durante o mês de novembro, às quartas-feiras, a partir do dia 21/11, das 17h30 

realizaremos uma mostra de filmes com o tema da negritude e suas interfaces. 

Em todos os encontros propomos a exibição de um filme seguido de uma roda de 

conversa com especialista na temática. A proposta foi elaborada por uma ex-aluna do curso de 

DJ, cineclubista e ativista da Rede de Pontos de Cultura. 

 

Programação: 

 

21/11/2018 – Meu corpo é político (72 min) 

O documentário aborda o cotidiano de quatro militantes LGBT que vivem na periferia 

de São Paulo. A partir da intimidade e do contexto social dos personagens, o documentário 

levanta questões contemporâneas sobre a população trans e suas disputas políticas. 

 

28/11/2018: 
 

Eleko (7 min) 

Um fio de poesia vermelha conduzindo a experiência audiovisual de fazer-se e 

afirmar-se na loucura das condições de ser negra e mulher. Olhando a história a partir do porto, 

reconhecer e afirmar as potências e a beleza. Parir do próprio sofrimento um horizonte de 



 

liberdade, apoio e colaboração. Encontrar na presença de outras mulheres a força do feminino 

e o sagrado sentido de ser, até poder celebrar a vida, em fêmea comunhão e sociedade. 

 

Corpo é meu (25 min) 

 

O filme questiona o modo como a mulher e o seu corpo é representado na mídia 

televisiva. Ouvindo depoimentos de mulheres comuns, militantes e uma profissional da 

publicidade. É um filme de mulheres escrito e realizado prioritariamente por mulheres, como 

um grito de protesto contra a objetificação do corpo feminino e os estereótipos criados pela 

mídia. 

 

 

Cenas para Paganini (13 min) 

 

 Ao chegar do trabalho, Giovanna prepara o almoço com Marina. Após receberem um 

áudio via rede social sobre o assassinato de um professor de teatro que abusava de alunas numa 

companhia de teatro de Aracaju, elas enfrentam momentos de tensão e de medo dentro da casa 

até um terceiro elemento trazer ainda mais dúvidas sobre as identidades dessas personagens. 

 

05/12/2018: 

 

Parece comigo (26 min) 

O documentário explora o problema da falta de bonecas negras no mercado brasileiro 

e mostra o trabalho das bonequeiras que tentam mudar esse cenário, enfrentando a gigante 

indústria de brinquedos por meio de seu artesanato consciente. 

 

Kbela (22 min) 

 

Um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente por 

mulheres negras. A descoberta de uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos 

transcendendo o embranquecimento. Um exercício subjetivo de autorrepresentação e 

empoderamento. 

 

DEZEMBRO 

 

Encerramento das atividades da Escola de Artes 

 

De 4 a 7 de dezembro e nos dias 12 e 14 do mesmo mês acontecerá a “Mostra de 

Processos Criativos da Escola Oficina de Artes Valdice Teles” no Centro Cultural de Aracaju.z 

De 04 a 07 ocorrerá a I Feira do Teatro Aracajuano (proposta dos professores do curso 

de Teatro Raimundo Venâncio e Tânia Maria). 

Nos dias 12 e 14/12 será realizada a mostra dos cursos de Dança, Teatro e Música. 

No dia 14/12 estamos planejando uma homenagem a Mestre Môa do Katendê, mestre 

de capoeira e griô da cultura afro-brasileira, assassinado brutalmente no dia 07/10, no 1º turno 

das eleições presidenciais por um eleitor do candidato Jair Bolsonaro. Entendendo que a 

Escola de Artes cumpre um papel político na cidade de Aracaju, pretendemos formalizar um 

evento em homenagem ao Mestre, convidando para a ocasião grupos de capoeira, grupo de 

afoxé, representantes da religião de matriz africana e militantes das culturas populares e negras 

do estado para trazer uma reflexão crítica sobre a situação política no país e o papel da arte e 

da cultura nesse contexto de diminuição dos direitos socioculturais e políticos. 

  



 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL ORLANDO VIEIRA(NPD) 
 

EXIBIÇÃO/MOSTRAS  

 

As Mostras são um importante instrumento para um dos maiores gargalos do 

audiovisual, a formação de público. Investimos nessa ação imbuídos no objetivo de 

democratizar o acesso a nossa produção local/regional/nacional. 

 Entre janeiro e dezembro de 2018 fizemos 38, entre mostras e exibições e 5 

Lançamentos de obras sergipanas. 

 

DEBATES /LIQUIDIFICA DIÁLOGOS 

 

Seguidos de cada Mostra/Exibição procuramos gerar reflexões a partir dos temas 

abordados e como o audiovisual dialoga nos contextos, visando cada vez mais ampliar os 

espaços de formação e discussão sobre o audiovisual sergipano. Realizamos 15 mesas de 

debates, através do Liquidifica Diálogos, Contando com realizadores do Audiovisual, 

pesquisadores do cinema, professores da universidade Federal de Sergipe e convidados das 

mais diversas áreas.  

 

 PARCEIROS/APOIO 

 

 Destacamos também as parcerias e apoios que tiveram no Núcleo de Produção 

Orlando Vieira um importante impulso para os acontecimentos culturais de Aracaju.  Foram 

dois  importante Festivais de Cinema apoiados pelo  NPD (EGBÉ E SERCINE) , apoio  

realização da  12 ª Mostra de  Cinema de Direitos  Humanos;  Fundação Municipal de 

Formação para o Trabalho (Fundat), Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania 

(Semdec), SMTT, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Regional de Psicologia da 19ª 

Região ,Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SE), Departamento de 

Filosofia DLF-UFS , Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SE), Departamentos de 

Direito, Geografia, História, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Aracaju(SEMASC), Departamento de Comunicação Social – 

DCOS/CECH/UFS, dentre outros.  

 

 PROJETO OCUPE A PRAÇA 

 

A partir do Desafio de Ocupar o Centro histórico de Aracaju, nasce o Projeto “Ocupe 

a Praça”, que tem por objetivo organizar uma atividade cultural envolvendo a Praça General 

Valadão e o Prédio do Centro Cultural de Aracaju. O projeto é realizado pela FUNCAJU, 

através do Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira, une o Audiovisual com outros 

Segmentos da arte, como música, dança e poesia.  Iniciado em maio de 2017, o Ocupe a Praça 

terminou o ano de 2018 com 18 edições, reunindo uma média de 250 a 300 para cada evento 

e já proporcionou apresentações de mais de 30 artistas sergipanos   entre realizadores do 

audiovisual, músicos, atores, dançarinos, cantores e poetas. 

Hoje, o “Ocupe a Praça” já se consolidou enquanto uma alternativa cultural para o 

centro de Aracaju 

 

CURSOS E OFICINAS 

 

Em março iniciamos  a realização de  dois importantes projetos: Lançamento do 

segundo módulo do Trabalho Audiovisual, com o cursos básicos “Como fazer Vídeo-



 

Documentário” e “Como Fazer Vídeo para Internet”  fruto de parceria entre a FUNCAJU, 

FUNDAT e SEMDEC e  SMTT que integram o Projeto Aracaju Segura e a Produção do 

Documentário” Renda Irlandesa: Vida e Arte das Rendeiras Sergipanas”, realizado nos 

municípios de Nossa Senhora do socorro, Laranjeiras, Maruim e Divina Pastora , fruto de uma 

oficina de produção de vídeo  Modo de Fazer Renda Irlandesa com adolescentes em idade 

escolar , tendo como protagonistas as próprias rendeiras e suas histórias de vida 

 

1 º Trimestre 

 Ações de Janeiro a Março 

 

Festival Ocupe Verão 
 

Janeiro/2018 
 

Iniciamos o ano de 2018 com a realização do primeiro Festival Ocupe  de Verão.  

Foram  três quartas de janeiro com muito cinema, música, dança e alto astral .  

 

 

 
 

 

 



 

 
DJ Janaina Vasconcelos  Fotos: Edinah Mary 

 

 

Janeiro Branco - Cine Debate com a exibição do Filme o "Senhor dos 

Labirinto" 
 

Pensando em sensibilizar as instituições públicas e privadas e a população de uma forma geral 

para a promoção da saúde mental, dos cuidados consigo e com outros e de combate aos 

estigmas que cercam os transtornos psiquiátricos, o Conselho Regional de Psicologia com o 

apoio do Núcleo de Produção Digita realizou um cine Debate com a exibição do Filme o 

"Senhor dos Labirinto", dirigido por Geraldo Motta e Gisella , com a presença do ator Flávio 

Bauraqui e logo após um Debate sobre o” Movimento da luta Antimanicomial: Trajetórias e, 

avanços e Desafios “com a mediação do Psicólogo Leonardo Abrahão, idealizador da 

Campanha Janeiro Branco no Brasil. 
 

Janeiro Branco é uma Campanha que convida as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o 

sentido e o propósito dela, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem 

sobre si mesmas e sobre suas emoções, seus pensamentos e seus comportamentos. 

Idealizada pelo Psicólogo Leonardo Abrahão, de Minas Gerais, o Janeiro Branco surgiu como 

ideia em novembro de 2013 e realizado a partir de janeiro de 2014. E continua de Janeiro a 

Janeiro. 

 

 
Diane Veloso, Flávio Bauraqui e Leonardo Abrahão 



 

Fevereiro/2018 
 

 Bloco “Vou ocupar o seu coração” 

 
Em Fevereiro ocupamos a ruas do centro de Aracaju com um cortejo do Bloco “Vou 

ocupar o seu coração”, o bloquinho mais cinemático da cidade com o clima gostoso que só o 

nosso Ocupe a Praça tem.  

 

Fotos: Edinah Mary  

 

 
 

 

 

 



 

Ocupe a Praça – 50 Anos da Tropicália 

 
Revisitamos, os 50 anos da Tropilcália, O movimento que mexeu com a cultura e a 

política no Brasil.  

 

 
 

Março/2018 
 

Ocupe a Praça Alápini – A Herança Ancestral do Mestre Didi Asipá 
 

Homenageamos e festejamos o centenário o escultor, escritor e supremo sacerdote 

Mestre Didi, reconhecido mundialmente pela sua produção artística, intelectual e do seu papel 

fundamental na preservação da cultura afro-brasileira. 

 

 



 

 
 

 
 Reginaldo Daniel Flores, discípulo de Mestre Didi Asipá. Fotos: Edinah Mary 

 

 

 



 

 
Jaque Barroso, Fotos: Edinah Mary 

 

Ocupe a Praça - Capoeira Iluminada 

 

Comemoramos o centenário da capoeira regional numa noite reflexiva e de 

conhecimento histórico acerca desse patrimônio cultural e imaterial da humanidade contando 

a história de Manuel dos Reis Machado, também conhecido como mestre Bimba, um homem 

de origem humilde que se tornou um grande jogador e educador da capoeira.  

 

 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 
Mestre Itapoan - BA e Mestre Lucas – SE, Fotos: Edinah Mary 

 

 
Fotos: Edinah Mary 



 

Renda Irlandesa: Vida e Arte das Rendeiras Sergipanas 
 

Em março iniciamos a produção do documentário” Renda Irlandesa: Vida e Arte das 

Rendeiras Sergipanas”, realizado nos municípios de Nossa Senhora do socorro, Laranjeiras, 

Maruim e Divina Pastora , fruto de uma oficina de produção de vídeo com adolescentes em 

idade escolar , indicados pelas rendeiras dos respectivos municípios, com o  objetivo, através 

do olhar desses alunos, documentar mulheres rendeiras sergipanas no âmbito da salvaguarda 

do modo de fazer renda irlandesa, tendo como protagonistas as próprias rendeiras e suas 

histórias de vida.  

O projeto foi resultado de um convênio celebrado entre Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju(FUNCAJU) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SE) 

 

 
 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

Cursos de Trabalho Audiovisual 
 

 Celebramos o aniversário de 163 anos de Aracaju com o lançamento dos cursos de 

Trabalho Audiovisual frutos de parceria entre a FUNCAJU, FUNDAT e SEMDEC e SMTT 

que integram o Projeto Aracaju Segura. Com cursos básicos de “Como fazer Vídeo-

Documentário” e “Como Fazer Vídeo para Internet”, com o objetivo de capacitar jovens de 

comunidades de vulnerabilidade social para a criação de produtos audiovisuais. 

 

 
Fotos: Edinah Mary 



 

 
 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

Mostras 
 

Mostra "Mulheres em Cena" 

Super Frente, Super-8 (Moema Pascoini)  

Cem aplausos (Anne Samara) 

Jardim (Fernanda Almeida) 

Cenas para Paganini (Luna Safira) 

Eu, Oxum (Héloa e Martha Sales) 

A Parede (Graziele Ferreira) 

 

Mostra de filmes Indígenas  

Exibição do longa “Ava Ivy Vera” e um curta “Ava Marangatu” ambos produzidos e dirigidos 

por índios da Tribo Guarani Kaiowas, em Mato Grosso do Sul. 

 

 



 

Mostra UFS de Cinema   

Lançamento do filme “Terra e Luz “com a presença do diretor Renné França 

Rosa Importa - RICA - Rosa Importa Coletivo Audiovisual 

Mesmo aqui, sinto que estou aí - Kleverton Souza 

Slasher - Sergio Lucas 

Cenas para Paraganini - Luna Safira, Ana Paula Rocha e Izadora Sobral 

Cabina -Victor Cardozo 

Os filmes foram selecionados pelo Curso de Audiovisual e do Mestrado de Cinema da UFS 

 

 
Fotos: Edinah Mary 
 

Exibição do Filme o "Senhor dos Labirinto", dirigido por Geraldo Motta e Gisella 

com a presença do ator Flávio Bauraqui 

 

Mostra Dialógos Rever: 50 anos de Tropicália 

Com Exibição do filme “Tropicália” de Marcelo Machado 

Exibição do curta Alápini, A Herança Ancestral de Mestre Didi Asipá Dirigido por 

Emilio Le Roux, Hans Herold e Silvana Moura – com produção executiva de Djane Moura 

Cruz 

Exibição do Documentário “Mestre Bimba, a Capoeira Iluminada”  direção de Luiz 

Fernando Goulart, produção de Nina Luz e Claudia Castello e roteiro Luiz Carlos Maciel 

 

Mesas de Debate  
 

Debate voltada para a questão do meio ambiente e dos povos originários com o poeta 

e ativista do cinema indígena, Pedro Bomba. 

Debate sobre o” Movimento da luta Antimanicomial: Trajetórias e, avanços e 

Desafios “com a mediação do Psicólogo Leonardo Abrahão, idealizador da Campanha Janeiro 

Branco no Brasil,  

Debate com Neila Maciel, Romero Venâncio e Rafa Aragão sobre os 50 anos da 

Tropicália. 

Bate-papo com o bailarino e mestre em Educação, Reginaldo Daniel Flores, discípulo 

de Mestre Didi Asipá. 

Debate a respeito do Documentário “Mestre Bimba, a Capoeira Iluminada” com 

Mestre Itapoan - BA e Mestre Lucas – SE 

 



 

 

  

Seminário  
  

Iniciamos o ano de 2018 com o Com Seminário de formação em Filosofia da 

Cultura fruto da iniciativa do Prof. Dr. Romero Venâncio (DFL-UFS), em parceria com o 

NPD. 

 

Módulo I – A Filosofia Política de Judith Butler 

Modúlo II – A construção do Intelectual Negro no Brasil: Abdias Nascimento, 

Clóvios Moura e Beatriz Nascimento 

Módulo III - Infinitivamente Pessoal e Coletivo sobre o álbum  “Transa”  de Caetano 

Veloso. 

 
 

 

Parcerias 

 
Ginga Associação de Capoeira e o Grupo Os Molas comemorando os 100 anos da Capoeira 

Regional  

Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região 

Revista Rever 

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Secretaria Municipal da Defesa 

Social e da Cidadania (Semdec), SMTT 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SE) 

Bipolar filmes 

Departamento de Filosofia DLF-UFS  
 

 

 

  



 

2 º Trimestre 

 Ações de Abril a Junho 

 

Abril/2018 
 

Ocupe a Praça Egbé 
 

 A edição do mês de abril integrou a programação do Egbé - III Mostra de Cinema 

Negro e como sempre foi uma noite de muita arte com cinema, debate, música, feira afro e 

bons encontros. A Banda Maruah encerrou e celebrou a noite cantando e encantando os 

presentes com lindas canções! 

 

 
 

 
 Banda Maruah, Fotos: Edinah Mary 

 

Corrida Audiovisual  
 

Também em abril realizamos A 1ª Edição da Corrida Audiovisual, que surgiu em 

decorrência da necessidade de oportunizar maior qualificação aos projetos dos realizadores 

locais na disputa dos editais do Programa Audiovisual Gera Futuro do Ministério da Cultura 

que disponibilizou R$ 80 milhões para cerca de 250 projetos, voltados ao desenvolvimento, 



 

produção e difusão. O evento aconteceu com uma intensa programação de debates e oficina 

para ampliar a participação nesses editais, que se utilizam de indutores para promover inclusão 

de novos talentos e de realizadores negros, mulheres, reduzindo desigualdades no setor 

audiovisual.  

 
 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

Maio/2018 
 

OCUPE A PRAÇA ANA CORTÊS 

 

Nesta edição, a programação foi voltada para o Dia do Assistente Social, 

homenageando Ana Côrtes, uma profissional da área que lutou pela democracia no período da 

ditadura militar e é referência em Sergipe na luta em defesa dos direitos humanos e do Estado 

Democrático de Direito. Uma noite marcada por emoção e valorização ao assistente social.  

Realizado em parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SE) e a Mostra 

de Cinema e Direitos Humanos. A atividade encerrou com o show musical, com a banda 

Samba do Arnesto. 

 



 

 
 

 

 
Fotos: Edinah Mary 



 

 
Samba do Arnesto, Fotos: Edinah Mary 

 

OCUPE A PRAÇA CÂNDIDO DE FARIA 

 

Esta edição foi dedicada ao ilustrador sergipano, Cândido de Faria, nascido em 

Laranjeiras, em 1849. Formou-se na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro e, 

em 1882, chega a França, onde faz os cartazes dos primeiros filmes da Pathé e torna-se o 

principal ilustrador dessa empresa, considerada uma das mais importantes da história do 

cinema mundial. 

Para celebrar esse talento do cinema mundial, desconhecido da maioria dos 

sergipanos.  O ocupe contou com a presença da Diretora da Fundação Pathé, Stéphanie 

Salmon, que veio especialmente da França participar do evento. Finalizando a noite, o novo 

show do grupo Nanã Trio, apresentando um repertório junino com participação de Bob Lelis 

e da Rural do Forró. 

 

 

 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 
Nana Trio, Fotos: Edinah Mary 

 

 
Bob Lelis, Fotos: Edinah Mary 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

 

Junho/2018 

 

Lançamento do Documentário "13 Noites com Antônio" 
 

Realizado pelos alunos do curso "Como fazer Vídeo-Documentário” do Projeto 

Trabalho Audiovisual, desenvolvido numa parceria intersetorial entre Fundação Cultural 

Cidade de Aracaju (Funcaju), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e 

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). A parceria inédita está 

incorporada ao Programa Aracaju Segura, no tocante ao investimento em cultura como ação 

de segurança pública na perspectiva de diminuição de desigualdades sociais. 

 O curta metragem, conta a história da fé ao santo conhecido como casamenteiro e foi 

exibido durante a quarta edição da exposição ‘13 Noites com Antônio’, realizada no Centro 

Cultural de Aracaju durante o mês de junho. 
 

 
 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

Festival Varilux de Cinema Francês  

 

Pré-estreia do Festival Varilux de Cinema Francês, com filme ‘Amante Duplo’, 

último longa-metragem de François Ozon. A exibição aconteceu na Sala Walmir 

Almeida/Centro Cultural de Aracaju onde o público já pôde conferir um pouco do que foi 

apresentado pelo maior festival de cinema francês do mundo, que acontece em mais 60 cidades 

brasileiras, simultaneamente, de 7 a 20 de junho de 2018. 

 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

 

MOSTRAS/EXIBIÇÃO 
 

Mostra de Cinema Negro Egbé (Apoio) 

 “Praça de Guerra”, direção de Edmilson Junior, curta metragem sobre rebeldes 

revolucionários na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, nos anos 60.  

“Les Victimes de l'alcoolisme”, curta-metragem do primeiro cartaz produzido por 

Cândido de Faria na Pathé.  

 

Exibição do Documentário “13 Noites com Antônio” 

 

‘Amante Duplo’, longa-metragem de François Ozon. 

  

Mesas de Debate  
 

Lançamento “Liquidifica Diálogos-Resistência e Cinema" com a participação da 

homenageada Ana Côrtes, Joana Rita Monteiro, Presidente do CRESS Sergipe, Lidia Anjos, 

da Diretoria de Direitos Humanos da SEMASC, da Professora e especialista em Serviço 

Social, Clara Angelica de Almeida, Da Assistente Social E da Rede CAPS VIDA, Iraci 

Rodrigues de Sá e do Coordenador da Mostra Cinema e Direitos Humanos, Mario Eugênio e 

da Presidente da Frente Parlamantar em Defesa da Criança e do Adolescentes e Deputada Ana 

Lúcia.  

 

Um ilustrador Sergipano no início do Cinema Francês 

Mesa com Stéphanie Salmon - Fundação Pathé (FR)e Germana Araújo - Professora de Design 

UFS ( BR) 

Roda de conversa sobre produtora cultural colaborativa junta economia solidária, 

tecnologia digital e cultura de base comunitária com  Pedro Jatobá, mestre em gestão e 

desenvolvimento social pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e bacharel em ciência da computação pela Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). Atualmente é diretor de ações culturais do Instituto Intercidadania, Coordenador 

de Formação e Articulação da Rede Colaborativa ITEIA, integrante da Cooperativa EITA 



 

(Educação Informação e Tecnologia para Autogestão). 

 

PARCERIAS 
 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SE)  

Mostra de Cinema e Direitos Humanos 

Aliança Francesa 

Ação Cultural/Ponto de Cultura Juventude e Cidadania 

 

3 º Trimestre 

 Ações de Julho a Setembro de 2018 
 

Julho/2018 

 
OCUPE A PRAÇA JULHO DAS PRETAS EM HOMENAGEM A MULHER NEGRA 

 

No dia internacional da Mulher Negra latino-americana e caribenha e Dia nacional 

Tereza de Banguel e da Mulher Negra, esta edição do "Ocupe a Praça veio como tema alusivo 

à luta e a resistência da mulher negra e integrou o evento "Julho das Pretas" promovido pela 

Auto-organização de Mulheres negras de Sergipe -Regane Maria. 

 

 A programação artística iniciou com  o Coletivo de dança AFRO Contemporânea 

apresentando o espetáculo de dança Afro ANAUÊ  e grande encerramento com o Show” 

AFROntamentos “ com as Cantoras Lari Lima e Jaque Barroso. 

 

Sobre O Julho das Pretas 

 

É um evento independente, criado em 2003 pelo Instituto Odara - Coletivo de 

Mulheres Negras (BA), e há 6 anos entrou na agenda comum das organizações que compõem 

a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, da qual a Auto-organização de Mulheres Negras de 

Sergipe Rejane Maria faz parte. 

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha e Dia 

Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra (25 de julho), durante todo o mês várias 

atividades estarão acontecendo em Sergipe dentro da programação do Julho das Pretas, este 

ano, com o tema Mulheres Negras Movem o Mundo. 

 

 



 

 
 

 

 
Coletivo de dança AFRO Contemporânea, Fotos: Edinah Mary 

 

 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

                                                                        

Agosto /2018 
 

OCUPE A PRAÇA DIVERSIDADE 

 
Com a finalidade de propor reflexões, valorização e respeito às diferentes expressões, 

o projeto ‘Ocupe a Praça’ do mês de agosto trouxe o tema da Diversidade.  

A programação iniciou com o Liquidifica Diálogos, momento de reflexão dedicado a 

questões relacionadas à diversidade, identidade, gênero, resistência e outros temas transversais 

à causa LGBTQI e na Praça teve apresentações artísticas com dança e performances de 

transformistas cheias de glamour, e em sequência apresentação do DJ Lucas Diaz, botando 

todo mundo “pra” ferver! O evento fez parte do circuito da 17ª Parada LGBT de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

TRABALHO AUDIOVISUAL 
 

Em agosto demos início ao segundo módulo dos cursos de Trabalho Audiovisual 

frutos de parceria entre a FUNCAJU, FUNDAT e SEMDEC com apoio da SMTT que integram 

o Projeto Aracaju Segura. Com cursos básicos de “Como fazer Vídeo-Documentário” e “Como 

Fazer Vídeo para Internet”, com o objetivo de capacitar jovens de comunidades de 

vulnerabilidade social para a criação de produtos audiovisuais. 

 

APOIO/EVENTOS 

 

Troféu Pipiri, Aracaju uma Cidade de Direitos, prêmio concedido pelo Conselho 

Municipal de Pessoa com Deficiência em parceria com a Secretaria Municipal da Família e da 

Assistência Social(SEMFAS), Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de 

Saúde como forma de reconhecimento pelo engajamento das pessoas na luta contra o 

preconceito e por mais direitos. 

 

 

  



 

SETEMBRO/2018 

 

Ocupe a Praça M68/18" com o tema sobre 50 anos das manifestações de 

1968. 

 
 A programação foi dedicada a questões relacionadas ao cinquentenário de protestos 

que ganharam as ruas de Paris e tornaram-se referência para manifestações, que repercutem 

com força e marcam um momento histórico atual no Brasil e restante do mundo. O liquidifica 

diálogos contou com a participação da Profª e Deputada Estadual Ana Lúcia, do Prof. Dr. 

do Departamento de História da UFS, Fernando Sá e do Presidente da Funcaju, Cássio Murilo 

que conduziu o debate. Em seguida, foi exibido o documentário “Resistência”, dirigido por 

Eliza Capai. Encerrando a noite, a Psicodélica Banda Sergipana Plástico Lunar fez um show 

especial e antológico no palco montado na Praça, marco zero da capital. Foi incrível! 

 

 
 

 

 
Banda Plástico Lunar, Fotos: Edinah Mary 

https://www.facebook.com/hashtag/resist%C3%AAncia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfY4Scw_MAcL1inHx6uhTgVdD35mRjzTFKrejKQObAY9CgZPVhJeVdIgNZtA7JNJT5j1LyWfkeOcZnBJ94ZqcwVSGpMgr0XQZNFVSvIek2cxahVkdo8_lbr3tTaCNoqUXZMyzy2rndDjfKp9AddNlIja4Xdlo-Oja5o3vYH6CUb54gVPtodSA0jtDoMEFQAiJomhz5TwnvTF3VcFWUd98QkOsAMEXy4w2G5F2ZE769i_IiTYLTRzi_D3ALKQLb3_ahnAAXmlOC-wou4zAq2hzog3vCnxAlasMXBaVFbBe67FIfJQdqpJCz80Otqe00x-QFiJEjdGSxCsIyImxwgEKB9XtF&__tn__=%2ANK-R


 

Ocupe a Praça Chega de Fiu Fiu 
 

 Nesta edição arte e Feminismo foram abordados pela artista multimídia Andrea May, 

da advogada e coordenadora do GT de pesquisa de gênero da Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher da OAB/SE, Bruna Menezes, da professora mestre do Curso de Cinema e 

Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, Maíra Ezequiel, da coordenadora do projeto 

da Patrulha Maria da Penha, Vaneide Oliveira, e da educadora social e ativista da Unegro 

Sergipe, Thaty Meneses com mediação da coordenadora geral do NPD, Graziele Ferreira. 

No cinema foi exibido o documentário lançado no início deste ano "Chega de Fiu 

Fiu", dirigido por Amanda Kamanchek Lemos e Fernanda Frazão expondo questões como a 

participação das mulheres nos espaços públicos, marcada por uma série de violências, em 

especial o assédio sexual, e examina como campanhas e outras dinâmicas criadas por ativistas 

e movimentos feministas no período de 2014 a 2017 têm modificado relações de poder entre 

homens e mulheres nas ruas e na internet. 

E logo após o filme, o público conferiu pela primeira vez na praça a 

“RADIOCOLAGEM”, um laboratório de criação sonora e visual coordenado pela artista 

multimídia Andrea May (BA. Projeto que tem conceito experimental em formato “rádio ao 

vivo” e busca promover o encontro de ideias em torno de um tema, que se processa ao longo 

da performance/instalação coletiva construída a partir da improvisação de conteúdos inéditos 

gerados por mais dez artistas mulheres de Sergipe com participação de Damyler Cunha, Diane 

Veloso, Greice Schneider, Janaína Vasconcelos, Mayra Felix, Glória Costa, Lari Lima, Luna 

Safira, Carolina Timoteo e Paula Barreto. 

 

 
 

 
RADICOLAGEM, Fotos: Edinah Mary 



 

 

 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

OCUPE A PRAÇA DIREITOS HUMANOS MÚSICA E POESIA 

 

O “Ocupe a Praça Direitos Humanos Música e Poesia” integrou o encontro do Ciclo de 

Debates em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. O Ciclo 

é uma realização dos Departamentos de Direito, Geografia, História, do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe(UFS) e a Comissão da Verdade 

(CEV/SE), e que nesta edição do Ocupe a Praça entrou em parceria com a Fundação Cultural 

Cidade de Aracaju (FUNCAJU), por meio do Núcleo de Produção Digital (NPD) Orlando 

Vieira. 

A programação iniciou com o Liquidifica Diálogos, momento de reflexão e debate 

acerca dos Direitos Humanos, memória, verdade e democracia, afim de superar a violência, o 

preconceito, a discriminação e o respeito à diversidade e a cultura da Paz. O debate foi 

conduzido por Adréa Depiere, Professora do departamento de Direito da Universidade Federal 

de Sergipe e Secretária Executiva da Comissão da Verdade de Sergipe (CEV/SE), Lídia Anjos, 

Diretora de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Aracaju(SEMASC), Ana Carolina Westrup, do Coletivo Intervozes, Mestre em 

comunicação(UFS) e mediação do Presidente da Funcaju, Cássio Murilo. 

Na sala de cinema do NPD forão exibidos os documentários “Tortura tem cor”, de Pedro 

Biava e e “Nau Insensata” com direção de Cristiano Sidoi. 

E como já é tradição encerrando a noite em grande estilo na praça ao som de música e 

poesia com o Grupo InpiraSons, Projeto de arte experimental que promove o encontro entre 

os músicos Heitor Mendonça, Paulinho Araújo, Fábio Lima e o Poeta J. Victor Fernandes. 

Música e Poesia em sincronicidade artístca. 

 

 



 

 
 

 

 
Grupo InspiraSons, Fotos: Edinah Mary 

 

 
Fotos: Edinah Mary 

 



 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

MOSTRA/EXIBIÇÃO 
 

  Marielle Presente” Documentário com Direção de Yasmin Thainá 

“Kbela,” Filme experimental com Direção de Yasmin Thainá 

  "Meu corpo é Político", longa com direção de Alice Riff 

 “Resistência”, Documentário dirigido por Eliza Capai 

 "Chega de Fiu Fiu", Documentário dirigido por Amanda Kamanchek Lemos e Fernanda 

Frazão 

“Tortura tem cor”, Documentário com direção de Pedro Biava  

 “Nau Insensata” Documentário com direção c de Cristiano Sidoi. 
 

MESA DE DEBATE 
 

 “Mulheres Negras Movem o Mundo”, Liquidifica Diálogos com representantes da 

Auto-organização de Mulheres Negras – Rejane Maria. 

“Cinema e Diversidade”, Liquidifica Diálogos com pesquisador e ativistas das causas 

LGBTs, Marcelo Lima, a estudante de medicina e militante do Levante Popular, Nathália 

Mattos, e a Coordenadora Geral da 17ª Parada LGBT de Sergipe, Thatiane Araújo.  

“De 1968 a 2018 “- Liquidifica Diálogo com a Profª e Deputada Estadual Ana Lúcia, 

do Prof. Dr. do Departamento de História da UFS, Fernando Sá e do Presidente da Funcaju, 

Cássio Murilo que conduziu o debate. 

“Arte e Feminismo” - Liquidifica Diálogos com a artista  Andrea May, da advogada 

e coordenadora do GT de pesquisa de gênero da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

da OAB/SE, Bruna Menezes, da professora mestre do Curso de Cinema e Audiovisual da 

Universidade Federal de Sergipe, Maíra Ezequiel, da coordenadora do projeto da Patrulha 

Maria da Penha, Vaneide Oliveira, e da educadora social e ativista da UNEGRO Sergipe, Thaty 

Meneses com mediação da coordenadora geral do NPD, Graziele Ferreira. 

“Direitos Humanos, Memória, Verdade e Democracia” -  Debate com Adréa Depiere, 

Professora do departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe e Secretária 

Executiva da Comissão da Verdade de Sergipe (CEV/SE), Lídia Anjos, Diretora de Direitos 

Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju(SEMASC), Ana Carolina 

Westrup, do Coletivo Intervozes, Mestre em comunicação(UFS) e mediação do Presidente da 

Funcaju, Cássio Murilo. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/resist%C3%AAncia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfY4Scw_MAcL1inHx6uhTgVdD35mRjzTFKrejKQObAY9CgZPVhJeVdIgNZtA7JNJT5j1LyWfkeOcZnBJ94ZqcwVSGpMgr0XQZNFVSvIek2cxahVkdo8_lbr3tTaCNoqUXZMyzy2rndDjfKp9AddNlIja4Xdlo-Oja5o3vYH6CUb54gVPtodSA0jtDoMEFQAiJomhz5TwnvTF3VcFWUd98QkOsAMEXy4w2G5F2ZE769i_IiTYLTRzi_D3ALKQLb3_ahnAAXmlOC-wou4zAq2hzog3vCnxAlasMXBaVFbBe67FIfJQdqpJCz80Otqe00x-QFiJEjdGSxCsIyImxwgEKB9XtF&__tn__=%2ANK-R


 

EVENTO/APOIO 
 

Exibição das obras audiovisuais, realizadas pelas disciplinas do Curso de Cinema e 

Audiovisual da UFS 

 

PARCERIA 

Auto-organização de Mulheres Negras – Rejane Maria 

UNEGRO- União de Negros pela Igualdade 

Coordenadora geral da 17ª Parada LGBT de Sergipe 

Comissão da Verdade (CEV/SE) 

Departamentos de Direito, Geografia, História, do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Aracaju(SEMASC) 

Coletivo Intervozes 

Departamento de Comunicação Social – DCOS/CECH/UFS- 

 

 

4 º Trimestre 

 Ações de Outubro a Dezembro de 2018 

 

OUTUBRO/2018 

 

EVENTO/APOIO 

 
 Sessão do Cine João Mulungu, para refletir sobre a posição dos negros na sociedade. 

Ação é realizada pela Secretaria Municipal da Assistência Social e a União de Negros pela 

Igualdade (UNEGRO) de Sergipe que além de exibirem filmes para funcionários do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos 16 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Aracaju. A exibição dos filmes aos profissionais (educadores 

sociais, oficineiros, assistentes sociais, psicólogos e coordenadores) dialoga bem com 

temática. 

Filmes exibidos: 
Cabelo Bom (2017) – direção de Swahili Vidal 

Deus (2016) – direção de Vinicius Silva  

Enrolados na raiz (2017) – direção de Camil. 

 

 



 

Novembro/2018 

OCUPE A PRAÇA ESPECIAL NO SERCINE 

 

Pelo segundo ano consecutivo, o Ocupe integrou a programação do Festival Sergipe 

de Audiovisual(SERCINE). O NPD preparou o lançamento do “Ferrugem”, do diretor Aly 

Muritiba, grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado 2018, com presenças de duas 

atrizes do filme, Tifanny Alexandra, que interpreta a protagonista Taty, e Nathalia Taschetti, 

melhor amiga de Taty, depois seguimos na Praça com a segunda edição do Baile Cinemático 

comandado por Dj X-tudo. 

Ferrugem se consagrou o grande vencedor do 46º Festival de Cinema de Gramado, 

conquistando kikitos de Melhor Filme, Roteiro e Som. Tem enredo super atual sobre exposição 

virtual, bullying, conta a história de uma jovem que tem a vida transformada após ter um vídeo 

íntimo compartilhado entre alunos da escola. 

 

 
Tifanny Alexandra e Nathalia Taschetti, Foto: Edinah Mary 

 

OCUPE A PRAÇA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA – HOMENAGEM A 

SEVERO D’ARCELINO 

 

No mês da Consciência Negra, o Núcleo de Produção Digital (NPD) homenageou o 

sergipano, ator, escritor e ativista do movimento negro, Severo D` Alcelino com o lançamento 

de seu livro "Quelóide". A obra contém 105 poemas descritivos sobre tradições africanas, além 

de promover no leitor uma verdadeira viagem e reflexão sobre negritude no Brasil. 



 

 

 
 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

 

 

 

 

 



 

Lançamento do curta-metragem “Renda Irlandesa: Vida e Arte das 

rendeiras sergipanas” 

 

Realizado nos municípios de Nossa Senhora do socorro, Laranjeiras, Maruim e 

Divina Pastora, fruto de uma oficina de produção de vídeo com adolescentes em idade escolar, 

indicados pelas rendeiras dos respectivos municípios, com o objetivo, através do olhar desses 

alunos, documentar mulheres rendeiras sergipanas no âmbito da salvaguarda do modo de fazer 

renda irlandesa, tendo como protagonistas as próprias rendeiras e suas histórias de vida.  

O projeto foi resultado de um convênio celebrado entre Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju(FUNCAJU) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SE). 

 

 
 

 
Fotos: Edinah Mary 

 

 

 

 

  



 

DEZEMBRO/2018 
 

MOSTRA CINEMA DE DIREITOS HUMANOS 

 
Muito mais do que os saberes filosóficos e jurídicos, os direitos humanos são valores 

importantíssimos exigidos e esperados pelos indivíduos na sociedade. Acreditando sempre em 

iniciativas de difusão da cultura e do audiovisual, mais uma vez, o Núcleo de Produção Digital 

(NPD) recebeu a 12° Mostra de Cinema de Direitos Humanos. O evento foi realizado de 7 a 

14 de dezembro, na sala de cinema Walmir Almeida.  

 

A Mostra é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), com 

realização do Instituto Cultura em Movimento (ICEM) com Produção Local da Formatto 

Produção.  A programação do evento foi inspirada nos 30 artigos compostos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, e aborda temas como: direito da pessoa com deficiência, das 

crianças e dos adolescentes, das mulheres, da população indígena; a luta pela LGBTfobia, 

imigração, cidadania, democracia, entre outros que serão abordados por meio da linguagem 

audiovisual como forma de ampliar os espaços de informação. 

  

A programação conta com uma seleção de filmes contemporâneos de curta, média e 

longa metragem, dividida em quatro mostras: temática, panorâmica, mostrinha (dedicada ao 

público infanto-juvenil), e a homenagem dedicada ao ator e diretor Milton Gonçalves. Os 

filmes também terão os recursos de acessibilidade, audiodescrição e janela de Libras. Ao longo 

de toda a programação, foram exibidos, sala de exibição do NPD, 40 filmes. 

 

 
 

 

  



 

OCUPE SANFONADO: UM CORDEL DE NATAL 

 
Uma programação para emocionar nessa edição do Ocupe a Praça de final de ano 

ocupando as janelas do Centro Cultural de Aracaju com a apresentação musical “Janelas 

Sanfonadas”. A programação especial contou também a peça “Senhora dos Restos” e 

lançamento do filme sergipano “Sertões”.  

 

 

 
 

 

          
Fotos: Edinah Mary 

 

 

 

 



 

 

Fotos: Edinah Mary 

 

MOSTRA/EXIBIÇÃO 
 

“Ferrugem”, do diretor Aly Muritiba, grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado 

2018 

Severo D'Acelino: Revisitação, documentário dirigido por Luciano Freitas. 

Mostra cinema Direitos Humanos. Ao longo de toda a programação, foram exibidos, sala de 

exibição do NPD 40 filmes 

 “Sertões”, lançamento da média-metragem de Camila Gabrielle  

Elo Perdido, Curta metragem de Renata Falzoni 

Sinal Vermelho, Curta metragem de Cariolando Santos  

 

MESA DE DEBATE 
 

Liquidifica Diálogos com presenças de duas atrizes do filme” Ferrugem”, Tifanny Alexandra, 

e Nathalia Taschetti. 

 "História e Memórias da Negritude Sergipana". Liquidifica diálogos com Ìyá Sônia Oliveira 

- representante da Comunidade Ojú Ifá Àsé Egbé Sergipano, Ana Ires Lima dos Santos - 

Pedagoga e Yá Ajaossiãn, Carlos Trindade - Co-fundador do movimento negro de Sergipe e 

Economista. 

” Construção de personagens"- Liquidifica Diálogos com a sergipana Camila Gabrielle, e 

dramaturgo, roteirista e ator Euler Lopes. 

 

 

PARCERIAS 
 

Associação Ciclo Urbano 

Laboratório de Projeto, Ensino e Memória (LaPEM), grupo de pesquisa do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

 


