
SBPC CULTURA 
PROGRAMAÇÃO 

 

  
      

16 de julho 

 
18h  

 

Hino Nacional – Mônica Pedrosa e Quarteto de 
Cordas Barros 

 

A docente da Faculdade de Música da UFMG 
Mônica Pedrosa e o Quarteto de Cordas Barros 
inauguram a programação da SBPC Cultura com 
apresentação do hino nacional. 

CAD 1 – AUDITÓRIO NOBRE 

 

 

Apresentação Ars Nova - Coral da UFMG 

 
O Ars Nova-Coral da UFMG interpretará 

abrangente repertório que incluirá obras 

sacras a cappella, obras acompanhadas 

por violão e obras de compositores 

brasileiros de diferentes regiões do Brasil. 

CAD 1 – AUDITÓRIO NOBRE 



17 de julho 

 

 
11h30 

 
Abertura da 18a Feira de Artesanato do Vale do 

Jequitinhonha da UFMG – Homenagem aos 

mestres 

 

A cerimônia marca a inauguração da 18ª edição 

da Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, 

que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de julho na 

Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 
12h30 
 

Show Na roda da vida – Meninas de Sinhá 

 
Por meio de cantigas de roda, brincadeiras e 

músicas próprias, as Meninas de Sinhá 

contribuem à formação emocional e cultural de 

várias senhoras cheias de força e com um 

passado de muita labuta. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 
 

Show do Evan Megaro Trio 

 
O Evan Megaro Trio apresentará uma tarde de 

jazz e improvisação com um repertório 

abrangendo obras dos Jazz Standards 

Americanos e músicas do catálogo da MPB. O trio 

é formado pelo pianista Evan Megaro, o baterista 

Jimmy Duchowny e o contrabaixista Pablo Souza. 

ESCADARIA DA REITORIA (PRAÇA 

TIÃOZINHO) 

 
Intervenção de bonecos Bira e Bedé – 
Pigmalião Escultura Que Mexe 

 
Bira e Bedé são irmãs gêmeas idênticas no 

semblante e opostas em personalidade que, 

avançadas em idade, aparentam estar sempre à 

espera de algo ou alguém que nunca chega. 

Apesar de seus semblantes pouco convidativos, 

elas se esforçam para se integrarem à multidão. 

RUAS DO CAMPUS PAMPULHA 

 
Espetáculo Metamorfosea – Contos de Mitologia 
e Fabiana Oliveira de Jesus 

 
Contação de histórias cuja temática envolve 

narrativas sobre a metamorfose. Haverá ainda um 

debate sobre as histórias contadas. 

ARENA DA FACULDADE DE LETRAS – FALE   

 

14h  
 
Leitura de cartas de tarô por Tiago Pissolati, a 

partir de fragmentos do Livro do Desassossego, 

de Bernardo Soares 

 

Como um livro de páginas permutáveis, o Tarot se 
reinaugura a cada leitura. A proposta da atividade 
é abrir esse misterioso conjunto de arcanos lado a 
lado de fragmentos do Livro do desassossego, de 
Bernardo Soares, bem como de outros livros por 
vir. 
TENDA ExpoT&C 

 

18h30 
 
Espetáculo Dança Brasil – Grupo Sarandeiros 

 
O Grupo Sarandeiros apresenta o espetáculo 

Dança, Brasil, que apresenta danças brasileiras 

traduzidas para a cena, que valorizam e 

interpretam a miscigenada cultura brasileira. O 

trabalho é fruto de uma grande pesquisa pelo 

diretor e professor Gustavo Côrtes. 

BOSQUE DA ESCOLA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 de julho 

 
 

10h30 às 12h 

 

CONFERÊNCIA DINAMO-RITMO: Estudo e 
transformação das qualidades de movimento 
para o artista da cena 

 

Conferencista: Sirlei Terezinha Alaniz (UFRGS) 

Apresentador: Bya Braga (UFMG) 
FACE – AUDITÓRIO 3  

 

12h30 

 
Apresentação do Grupo de Percussão da 
UFMG 

 
O Grupo de Percussão da UFMG tem participado 

de vários eventos tanto em âmbito nacional 

quanto internacional desde a sua origem em 

1998. Além de terem participado dos principais 

eventos culturais de Minas Gerais, o seu CD 

“Villa-Lobos e os Brinquedos de Roda” foi 

finalista do Prêmio Tim de música brasileira. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 

Show Música e Ciências: experimentos e 

canções didático-científicas – Duzão 

Mortimer e Banda 

 
O show é composto por músicas didático-

científicas, em que personagens, eventos e 

fenômenos científicos são tratados de forma 

didática, mas também com liberdade de criação. 

A proposta do projeto é aproximar aos jovens a 

ciência e incitar a arte como forma de 

expressão. 

ESCADARIA DA REITORIA (PRAÇA 

TIÃOZINHO) 

 

Intervenção Trincamatraca: uma 

mascarada de rua - Teatro&Cidade Núcleo de 

Pesquisa Cênica 

 

A intervenção “Trincamatraca” integra a 

Trilogia Andarilha, do Núcleo de Pesquisa 

Cênica “Teatro&Cidade”. A trilogia é 

resultado de um projeto de pesquisa do 

núcleo que investiga os princípios cênicos 

das máscaras tradicionais da cultura popular 

brasileira em contexto urbano. 

RUAS DO CAMPUS PAMPULHA 

 

 

 

Performance gestual A construção do 

corpo expressivo de Hécuba – Truпersa e 

Serena Rocha 

 
O espetáculo constrói uma partitura gestual do 

corpo expressivo da personagem trágica 

Hécuba, apresentando-a no formato de uma 

performance. Seu grande objetivo é recriar, 

para além do texto, uma dança que consiga 

mostrar a transformação sofrida no corpo da 

personagem a partir da expressividade. 

ARENA DA FACULDADE DE LETRAS - FALE 

 

14h 

 
Roda de Conversa – Que Brasil queremos? O 

que dizem os/as jovens? – Rede Juventude 

UFMG – Pró-Reitoria de Extensão 

 
A Roda de Conversa é uma proposta de 

encontro e diálogo entre pesquisadores e 

estudantes, que pretende ser um espaço de 

troca de experiências e reflexões sobre as 

questões teóricas e práticas relacionadas à 

juventude e direitos; juventude e participação 

política; redes sociais e ativismo juvenil; 

juventude e educação. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 

Oficina Práticas da letra, a partir da 

experiência com usuários da Saúde Mental – 

Janaína Rocha de Paula e Maraíza Labanca 

 

A "Prática da letra” se propõe a trabalhar o campo 
poético como lugar de um saber rigoroso, preciso 
e precioso. Partindo da pergunta: "onde começa a 
escrita", percorremos alguns textos de fragmentos 
que nos conduzam  a uma experiência literária. 
TENDA Expo&TC 

 

18h30 
 
Espetáculo Oratório – A saga de Dom Quixote e 
Sancho Pança – Cia. Burlatins 

 
Após ler muitos romances de cavalaria, um fidalgo 

castelhano perde a razão e passa a peregrinar em 

busca de aventuras. Agora em terras mineiras, o 

cavaleiro Dom Quixote e o fiel Sancho Pança 

reaparecem em espetáculo que une elementos 

clássicos da obra de Cervantes e da cultura 

brasileira. 

BOSQUE DA ESCOLA DE MÚSICA 
 



19 de julho 

 
 

12h30 
 
Show A Borda – Projeto Manobra 
 
O Projeto Manobra propõe um rap orgânico, em 
uma profusão de timbres e referências musicais. 
O grupo busca experimentações na linguagem do 
rap. O show À Borda surge da necessidade de se 
afirmar a identidade e a memória das margens e 
das "quebradas". Através do rap, são narradas as 
epopeias desse povo dos cantos da cidade, dos 
guetos periféricos e da juventude negra urbana. 
PRAÇA DE SERVIÇOS 

 
Oficina Abayomi: um olhar afetivo em 

navios negreiros – Adriana de Souza 

Medeiros Batista 

 
As bonecas Abayomi, produzidas por mães 

africanas durante as viagens a bordo de navios 

negreiros, são símbolos da resistência dessas 

mulheres às terríveis condições às quais eram 

submetidas. A oficina propõe ensinar a produzir 

essas bonecas para salas de aula e encontros 

pedagógicos que tratam da cultura africana e de 

comunidades quilambolas. 

ATRÁS DA PRAÇA DE SERVIÇOS, PRÓXIMO 

AO ICB 

 

Apresentação do Coral de Trombones e Tubas 
da UFMG 

 
O concerto do Coral de Trombones e Tubas da 

UFMG é um show musical instrumental, que 

abarca, em seu repertório, gêneros musicais 

variados. 

ESCADARIA DA REITORIA (PRAÇA 

TIÃOZINHO) 
 

 
Intervenção Intermitentes ou vai e vem – 
Teatro&Cidade Núcleo de Pesquisa Cênica 

 
“Intermitentes ou vai e vem” é um espetáculo 

itinerante criado nas ruas do centro de Belo 

Horizonte, integrante da Trilogia Andarilha do 

núcleo Teatro&Cidade. A intervenção convida 

o público a reduzir o automatismo do olhar e a 

rever as suas formas de se relacionar com a 

cidade. 

RUAS DO CAMPUS PAMPULHA 

 

14h às 16h 

 
Migalhas Literárias, programa da Rádio UFMG 
Educativa – Vania Baeta Andrade 
 
Difusão da série “Palavra em ponto de dicionário”, 
do programa “Migalhas Literárias” - pílulas da 
Rádio UFMG Educativa. Trata-se de gravações de 
alguns verbetes que compõem o Novo Dicionário 
de Migalhas da Psicanálise Literária (apoio 
CAPES/PNPD). 
TENDA Expo&TC 

 

15h30 
 
Apresentação da Camerata de Ukulele (Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia) – Abertura 
da Programação da UFMG Jovem 

 
A camerata de Ukulele é um grupo musical fruto 
do projeto “Construindo Instrumento Musical com 
Madeiras da Amazônia – Ukulele”. Os jovens 
participantes aprenderam a construir os seus 
instrumentos com madeiras reaproveitadas, de 
árvores caídas e resíduos de serrarias, 
manifestando o legado cultural do estado do 
Amazonas. 
PRAÇA DE SERVIÇOS 

 

18h30 
 

Show Canção Amiga, homenagem ao Clube da 

Esquina - Professores músicos da UFMG e 

convidados Toninho Horta, Tavinho Moura, 

Titane e Túlio Mourão 

 

Os professores de música popular da Escola 

de Música da UFMG se reúnem em um show 

de homenagem ao “Clube da Esquina”, com 

a participação dos artistas Tavinho Moura, 

Titane, Toninho Horta e Túlio Mourão. 

BOSQUE DA ESCOLA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 



 

20 de julho 

 
 

12h30 

 

Show de Pereira da Viola – 18ª Feira de 
Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG 

 
Músico autodidata, Pereira da Viola nasceu na 

comunidade quilombola de São Julião, distrito 

de Teófilo Otoni/MG, e, em mais de 20 anos de 

carreira, já gravou 5 discos próprios, além de 

relevantes trabalhos coletivos. O artista é 

cantor, compositor e violeiro, e lançou em 2016 

o seu primeiro DVD individual, “Incelente 

Maravilha 20 anos”. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 
Show Músicas do mundo – Quarteto Mineiro de 
Saxofones 

 
O Quarteto Mineiro de Saxofones, formado por 

músicos residentes em belo Horizonte, possui 

eclético repertório, em que se apresentam 

obras que possuem elementos de música de 

diversos países e culturas. 

ESCADARIA DA REITORIA (PRAÇA 

TIÃOZINHO) 

 
Espetáculo Tradução e Descolonização 
Truпersa e Cristiano Elias 

 
No espetáculo, pretende-se tomar uma tradução 

tradicional do teatro grego e encená-la. Em 

seguida, será tomado o mesmo trecho e cena 

encenados sob uma outra tradução que se 

pautará pela horizontalidade. Após as duas 

performances, será aberto um debate com o 

público sobre acessibilidades aos textos 

básicos. 

ARENA DA FACULDADE DE LETRAS - FALE 

 

14h às 16h 

 
Oficina Práticas da letra, a partir da 

experiência com usuários da Saúde Mental – 

Janaína Rocha de Paula e Maraíza Labanca 

 

A "Prática da letra” se propõe a trabalhar o campo 
poético como lugar de um saber rigoroso, preciso 
e precioso. Partindo da pergunta: "onde começa a 
escrita", percorremos alguns textos de fragmentos 
que nos conduzam a uma experiência de literária. 
TENDA Expo&TC 

 

 

15h30 às 18h 

 
Mesa-Redonda ARTE AFRO-BRASILEIRA, 

um conceito em questão? (CESA) 

 
Coordenador: Dilma de Melo Silva (USP) 

Palestrantes: Wagner Leite Viana (UFMG), 

Rosalia Estelita (PUC-MG), Gregório Diogo (PUC-

MG) e Janaina Barros Silva Viana (USP) 

FACE – AUDITÓRIO 3 

 

17h30 

 
Intervenção Seis personagens a procura de 

um lugar – Teatro&Cidade Núcleo de Pesquisa 

Cênica 

 
A intervenção “Seis Personagens”, projeto do 

Teatro&Cidade, integra a Trilogia Andarilha do 

Núcleo de Pesquisa Cênica. Ao anoitecer, em 

meio ao fluxo de pessoas e automóveis, seis 

estranhas figuras estão à procura de um lugar. 

À deriva, ocupam-se de tarefas inventadas para 

tentar manter-se ancorados numa realidade da 

qual parecem deslocados. 

RUAS DA CAMPUS PAMPULHA 

 

18h30 
 
Show Velha Guarda do Samba de BH canta seus 
grandes sucessos  

 
A Velha Guarda do Samba de BH, originária da 

Associação da Faculdade do Samba de Belo 

Horizonte, promove e apoia projetos de 

entretenimento consciente com alegria e 

pedagogia. Com atividades no mercado cultural 

regional e nacional, o grupo já representa o estilo 

musical mineiro em diversos eventos artísticos. 

BOSQUE DA ESCOLA DE MÚSICA 



21 de julho 
 

12h30 

 
Show do grupo Choro de Minas 

 
O Grupo Choro de Minas desenvolve 

trabalho voltado para a pesquisa da 

performance na interpretação do Choro. 

O grupo possui quatro integrantes e já 

tem 10 anos de estrada, colecionando 

boas críticas do público e da crítica por 

onde passa. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 
Espetáculo O amor tá na rua – Trupe A Torto e a 
Direito – Programa Polos de Cidadania 

 
“O Amor Tá Na Rua” é uma obra cênico-

musical inspirada na literatura de cordel, nas 

cantorias populares e no clássico de 

Shakespeare, “Romeu e Julieta”. Com versos 

e músicas, conta a história de um triângulo 

amoroso entre moradores em situação de rua, 

em que uma Julieta ama dois Romeus. 

ESCADARIA DA REITORIA (PRAÇA 

TIÃOZINHO) 
 

15h30 às 18h 

 
Mesa-Redonda Diversidades, emoções, 

ancestralidades e transformações (CESA) 

 

Coordenador: Dilma de Melo Silva (USP) 

Palestrantes: Nelson Monteiro Vaz (UFMG), Fabio 

Adriano Hering (UFOP), Angela Maria Pimenta 

(UFOP) 

FACE – AUDITÓRIO 3 

 

18h30 

 
Cortejo de Povos Indígenas e Guardas de 

Reinado – Povos indígenas Guarani, 

Maxakali, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe e 

Xakribá; Reinado dos Arturos, Reinado do 

Jatobá e Reinado Treze de Maio 

 

O Cortejo de Povos Indígenas e Guardas de 

Reinado conta com a participação de 

representantes dos povos indígenas Guarani, 

Maxakali, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe e 

Xakriabá, e dos reinados dos Arturos, do 

Jatobá e Treze de Maio.  

AV. MENDES PIMENTEL 

 

19h30 
 
Ritual celebratório do Cortejo de Povos 

Indígenas e Guardas de Reinado 

 

O ritual tem concentração em frente à 

EBA/UFMG e prossegue até o saguão da 

Reitoria.  

SAGUÃO DA REITORIA

22 de julho 

 
10h 
 
Espetáculo Que papelão – Artistas do General 

 
A apresentação centra-se na necessidade de 

proteção do meio ambiente e defesa social. Em 

“Que papelão”, são retratados os problemas 

ambientais atuais e fala-se sobre a criatividade 

em torno do reaproveitamento de resíduos, com 

um enfoque cultural. 

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 

11h 

 

Show MPB nas escolas – Alunos SRE Sete 
Lagoas/MG 

 
Estudantes da rede estadual fazem 

apresentação de música popular brasileira, com 

o objetivo de valorizar a música local e provocar 

reflexões sobre as situações sociais e políticas 

vigentes.  

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 
 

12h30 

 

Espetáculo Pequeno Grande Encontro – Cia. 
Circunstância 

 
“Pequeno Grande Encontro” é uma homenagem 

ao circo-teatro brasileiro, sobretudo à figura do 

palhaço. A dramaturgia foi inspirada em números 

clássicos de picadeiro onde os palhaços Guimba 

e Bambulino e seu mestre de cerimônias 

realizam proezas e estripulias em contato direto 

com o público.  

PRAÇA DE SERVIÇOS 

 



DURANTE A SEMANA 
 

16 de julho a 22 de julho 
 

Horários diversos 

 
18ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG 
 
A 18ª edição da Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG apresenta o trabalho de diversos 
artistas que representam o legado cultural da região do Jequitinhonha. Ainda, a mostra conta com a 
realização de oficinas e apresentações musicais, além de exibição de fotos e cerimônia de homenagem aos 
mestres. 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

16 de julho a 22 de julho 
 

8h às 18h 

  

Exposição “Olhar Revisitado: Reencontros e Novas Afetividades” 

 

“Olhar revisitado: reencontros e novas afetividades” reúne 32 obras de diversas naturezas, assinadas por 
artistas tradicionais e contemporâneos. A exposição integra a programação dos 90 anos de existência da 
UFMG e expõe a vasta coleção artística da Universidade, enquanto propõe novos significados e 
interpretações do espaço. 
SAGUÃO DA REITORIA 

 

17 de julho a 21 de julho 
 

13h às 18h 
  

Exposição D. Quixote – Portinari e Drummond: releituras de Cervantes 

 

A exposição “D. Quixote – Portinari e Drummond: releituras de Cervantes” tem como tema O engenhoso 
fidalgo D. Quixote de La Mancha, obra-prima de Miguel Cervantes, e conta com 21 painéis com desenhos 
de Candido Portinari, acompanhados com glosas de Carlos Drummond de Andrade.  
CONSERVATÓRIO UFMG 

Praça da Liberdade, 70 – Funcionários  

 

17 de julho a 21 de julho 
 

18h; 18h30; 19h; 19h30 

  

Instalação de videomúsica Petals, de João Oliveira 

 

O vídeo “Petals” pretende apresentar uma viagem não-narrativa por diversas plantas, folhas e flores, 
mostrando possíveis representações sintéticas das mesmas, e permitindo a transformação das mesmas 
num contexto de riqueza visual e auditiva.  
CONSERVATÓRIO UFMG 

Praça da Liberdade, 70 – Funcionários  

 

16 a 22 de julho (exceto dia 17) 
 
10h às 17h (dias 16, 18, 19, 20 e 21 de julho) 

10h às 21h (dia 22 de julho) 

 

Exposição Canção Amiga, Clube da Esquina  



 

Na década de 1970, Belo Horizonte foi o cenário onde jovens amigos surpreenderam o Brasil com novos 
rumos para a canção popular. A exposição Canção Amiga - Clube da Esquina leva os visitantes a um 
contexto de importantes transformações políticas, culturais e sociais.  
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG 

Praça da Liberdade, 70 – Funcionários  

 
 
Exposição Demasiado Humano 

 

A mostra é fruto de pesquisas exercidas em vastas áreas do conhecimento na UFMG e ocupa três andares 
do Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade. A exposição intenciona demonstrar as 
maneiras pelas quais o mundo é visto e construído temporalmente por nossa civilização.  
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG 

Praça da Liberdade, 70 – Funcionários 

 

18 de julho a 22 de julho 
 

16h 
 

Exibição do filme fulldome O céu como patrimônio 

 

Documentário em formato fulldome produzido pelos núcleos de Audiovisual e Astronomia do Espaço do 
Conhecimento UFMG, para exibição especialmente em planetários. O filme busca abordar as diversas 
formas pelas quais o céu tem sido percebido e interpretado, seja na contagem do tempo, nas narrativas 
orais ou na ciência.  
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG 

Praça da Liberdade, 70 – Funcionários 

 

17 de julho a 21 de julho 
 

9h às 17h 
 

Exposição Corredor de Nacala – comboio, carvão e gente no norte de Moçambique 

 

A exposição propõe uma narrativa crítica da implantação do Corredor de Nacala – projeto de 

desenvolvimento, fomentado pelo capital estrangeiro, que contempla a construção de um caminho de ferro 

e a exploração de carvão no norte do Moçambique – e os impressionantes impactos no povo local.  

SAGUÃO DA FAFICH 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

 
17 a 22 de julho 
 
10h às 19h (dias 17 a 21 de julho) 

10h às 13h (dia 22 de julho) 
 

Exposição Desconstrução do Esquecimento: Golpe, Anistia e Justiça de Transição 

 

A exposição relembra momentos históricos do Brasil, propondo revisitações e relembranças a momentos 

traumáticos do país. A mostra recapitula o golpe militar de 1964 e o sequente estado de exceção instaurado 

no Brasil, acompanhando posteriormente os processos de anistia e a construção da reparação de justiça 

aos perseguidos pela Ditadura. 

CENTRO CULTURAL UFMG 

Av. Santos Dumont, 174 – Centro  
 

 

 



16 de julho a 22 de julho 
 

Horários diversos 

  

Intervenções artísticas de alunos da Escola de Belas Artes da UFMG 

 

Em diversos espaços do Campus Pampulha, estudantes da Escola de Belas Artes da UFMG realizam 
intervenções artísticas de variadas naturezas. As sete atrações incluem apresentações, intervenções e 
montagens físicas. 

 

O jogo do Outro  

18 e 19 de julho 

16h (dia 18 de julho) 

12h (dia 19 de julho) 

 

 

De quem é essa terra? 

19 de julho 

15h 

 

 
Danación Litúrgica 

17 de julho 

15h 

 

 
Ciência Peripatética  

16 a 22 de julho 

Instalação 

 

 

Alzira 

17 e 20 de julho 

15h (17 de julho) 

14h (20 de julho) 

 

 
La Puta Madre 

20 de julho 

16h 

 

 
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 

18 e 19 de julho 

19h 
 

 

 

 

 


