
PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS

INSCRIÇÕES GRATUITAS ATÉ 
2 DE FEVEREIRO PELO SYMPLA.

Centro Cultural UFMG
Av. Santos Dumont, 174 - Centro 

Centro de Referência da Juventude
Rua Guaicurus, 50 - Centro       

LOCAIS DE REALIZAÇÃO

FOTOZINE: EXPERIMENTAÇÕES GRÁFICAS E O CELULAR COMO ARTEFATO CRIATIVO

Professores:
Lucas D'Ascenção e Hermano Lamas – Designers e fotógrafos. Com formação em Design pela Escola de Design da UEMG, 
juntos mantém seus pers de fotograa de celular há mais de seis anos, ministrando ocinas em diversos eventos     
(Contornando por R Contornos, CasaCor 2019, Festival Verbogentileza, entre outros). Também já participaram de publicações 
diversas, eventos e exposições.
Público-alvo: Interessados em fotograa de modo geral, fotograa feita com celular, zines, edição e design editorial.
PPeríodo: 4 e 6 de fevereiro | 9h às 13h
Vagas: 15
Local: Centro Cultural UFMG – sala 3
Classicação: a partir de 16 anos
Material do aluno: Celular com câmera (levar bateria carregada e carregador), caderno/bloco de anotação e caneta. 
Opcional: carregador portátil.

A partir de caminhos conceituais, técnicos e práticos, serão compartilhados os conhecimentos desde o momento de  fotografar até a 
pós-edição, passando pela composição e tratamento de imagens em fotograas feitas a partir de celular. Também entraremos no 
universo das publicações e manifestações grácas independentes, e como unir a fotograa a elas. Tudo isso com uma chuva de boas 
referências e práticas.

A MARGEM DA ESCRITA

Professoras:
Coletiva Afrolíricas ‒ Formado por três jovens negras, residentes em Belo Horizonte: Anarvore, Eliza Castro e Iza Reys. Em 
busca da emancipação por meio das palavras, as poetas se inspiraram no Sarau do Capão que acontece na zona sul de São 
Paulo para a criação do trio, com a proposta de recitar poesias em grupo.
Público-alvo: Interessados na temática.
Período: 3, 4 e 6 de fevereiro | 18h às 22h
VVagas: 30
Local: Centro Cultural UFMG – sala 5
Classicação: a partir de 15 anos
Material do aluno: Um livro ou trecho de livro, um artigo ou música impressa que te inspire de alguma forma ou de sua 
preferência, caixa de fósforo ou isqueiro.

O que é poesia para você? Em uma literatura majoritariamente branca e de classe média alta a escrita sempre foi negada às pes-
soas da margem. Assim, nasce a poesia Marginal. Corpos marginalizados que se armam numa poética libertária e transgressora 
de padrões, em que a “escrevivência” de Conceição Evaristo mostra a lírica de faveladxs, pretxs, mulheres, LGBTIQs, como forma de 
denúncia e emancipação pela palavra. Compartilhamos experiências em poesia, quando ela une corpo e voz como potência 
antirracista, antimachista, anti-lgbtfóbica. Venha performar a palavra falada, no desejo pelas igualdades, pelas equidades.
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JUVENTUDES, CORPO E RACISMO

Professores:
Symaira Nonato ‒ Pedagoga e doutora em Educação pelo programa Conhecimento e Inclusão Social em Educação da UFMG. 
Atualmente é pedagoga na Diretoria de Avaliação e Fomento da Extensão da UFMG.
Jorddana Almeida – Doutoranda e mestra em Educação pelo programa Conhecimento e Inclusão Social em Educação da 
UFMG. Possui Especialização em Psicologia Escolar e Educacional e graduação em Pedagogia pela Universidade Vale do Rio 
Doce. Atualmente é pedagoga no Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Sabará.
LLeonardo Caldeira – Sociólogo pela UFMG. Já atuou como professor de Sociologia na rede estadual de educação.
Luisa Nonato – Graduada em Geograa pela UFMG. Foi bolsista nos projetos “Estudos e Pesquisas em Juventudes” (2015), 
“Processos Educativos com Jovens de Ocupações Urbanas” (2016), “Curso de Agentes de Projetos Socioculturais” (2017), 
“Projeto Circuito Serra: transitando na quebrada” (2018) e “Educação Popular: reexões sobre metodologias de trabalho com 
jovens” (2019).
Público-alvo: Jovens, estudantes de graduação (preferencialmente das licenciaturas) educadores de jovens, prossionais 
didiversos que atuam com jovens, pesquisadores de juventudes, militantes e ativistas da juventude.
Período: 3 a 6 de fevereiro | 14h às 17h
Vagas: 25
Local: Centro Cultural UFMG – sala 5
Classicação: a partir de 17 anos
Material do aluno: Caderno/bloco para anotação e caneta.

ESCUTAS LIVRES NA CIDADE

Professor:
Furo: Escutas em Psicanálise ‒ Projeto ético-estético-político que propõe a ampliação da escuta clínica psicanalítica no ter-
ritório da cidade e intervenções articuladas à cultura de Belo Horizonte. Desde 2019, estuda sobre a temática dos encontros e 
realiza escutas psicanalíticas gratuitas na Praça da Estação.
Público-alvo: Pessoas com interesse na interface da psicanálise com a arte, cultura e o território.
Período: 3 a 6 de fevereiro | 9h às 13h
Vagas: 40
Local: Centro Cultural UFMG – sala 5
Classicação: a partir de 18 anos
Material do aluno: Caderno/bloco para anotações e caneta.
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PERFORMATIVIDADES E TEATRALIDADES NA POLÍTICA

Professoras:
Julia Guimarães ‒ Pesquisadora, professora, crítica teatral e jornalista. É doutora em Artes Cênicas pela USP. Entre 2005 e 
2007, foi professora de teatro na ONG Instituto Undio, onde dirigiu o espetáculo Putz – a menina que buscava o sol, vencedor 
do prêmio FETO – Festival Estudantil de Teatro nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor Direção. Dirigiu e atuou na cena 
curta Fragmentos de um imaginário tropical, vencedora do 7º Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto e fez assistência 
de direção da cena curta Av. Pindorama, 171, vencedora do 9º Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto.

Juliana Juliana Coelho ‒ Diretora, pesquisadora e professora, graduada em Teatro pela UFMG. É doutora e mestre em Estética, 
Ciências e Tecnologia das Artes, pela Universidade Paris 8. Iniciou na direção audiovisual com o curta-metragem Barbara 
(2013), apresentado no 66º Festival de Cannes/Short Film Corner/França, no Festival Inverno de Ouro Preto, e na Péniche 
Cinéma em Paris. Entre 2010 e 2012, codirigiu o lme-espetáculo En Noir et Blanc, inspirado no cinema mudo burlesco, que 
recebeu o 2º Prêmio Nacional do CNOUS/França e o Prêmio de Melhor Espetáculo no Festival Nanterre Sur Scène.
Público-alvo: Interessados na temática. Não é necessário ter experiência nem formação em arte.
PPeríodo: 3 a 6 de fevereiro | 14h às 17h
Vagas: 30
Local: Centro Cultural UFMG – sala 2
Classicação: a partir de 16 anos
Material do aluno: Roupas confortáveis e celular com câmera.

Como a política brasileira recente tem explorado mecanismos teatrais para legitimar-se? O objetivo desta ocina é explorar 
cenicamente como o binômio teatralidade/performatividade foi utilizado nos episódios mais emblemáticos da história política 
recente do país. Em dialogo com o campo do teatro-documentario, os participantes irão explorar documentos diversos – objetos, 
audios, videos e fotograas – para construir obras e/ou projetos de obras que funcionem como “dispositivos cênicos” sobre episodios 
da politica brasileira contemporânea.

DANCE SEUS SONHOS

Professora:
Renata Mara Fonseca de Almeida ‒ Artista de dança, educadora, psicóloga e terapeuta. Mestre em Artes pela Escola de Belas 
Artes da UFMG; pós-graduada em Arte, Educação e Cultura pela Escola Guignard/UEMG; e graduada em Psicologia pela PUC 
Minas. Atuou como docente de dança na educação básica e superior, em projetos sociais, escolas de dança, além de eventos e 
festivais. Sua apresentação na abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e o espetáculo Desassossego em branco são 
destaques de sua produção artística.
PúbliPúblico-alvo: Mulheres entre 16 e 30 anos com ou sem experiência em dança, mas
que desejem experimentar o prazer de se mover de forma criativa.
Período: 3 a 6 de fevereiro | 14h às 18h
Vagas: 20
Local: Centro Cultural UFMG – sala 1
Material do aluno: Roupas leves e confortáveis, garrafa de água, caderno/bloco de anotações e caneta.

A partir da criação de um ambiente seguro e acolhedor, as participantes, mulheres entre 16 e 30 anos, serão convidadas a reetir e 
compartilhar seus desejos e anseios. Momentos de diálogo serão intercalados com exercícios de escuta atenta e prática corporal 
voltada à presença criativa. A sabedoria feminina será ativada através de uma dança própria e singular, do compartilhamento de 
experiências e do reconhecimento das nossas redes de apoio.
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COZINHA COM AFETO: CONEXÃO E SENSIBILIDADE

Professora:
Maria Fernanda Ambuá ‒ Cozinheira vegetariana, artista e pesquisadora livre sobre alimentos, dona do perl @cozinha.am-
bua. Sua investigação parte da experimentação inventiva de ingredientes, sobretudo locais (tradicionais e não convencionais), 
sazonais e perenes, trazendo referências brasileiras (indígenas, africanas, portuguesas e outras) e internacionais. Seu trabalho 
visa a ampliação da experiência com a comida e o comer num processo de transformação do corpo individual e político.
Público-alvo: Qualquer pessoa interessada em desenvolver autonomia e prazer na cozinha. Não é necessário ter experiência.
PPeríodo: 4 a 6 de fevereiro | 13h30 às 19h
Vagas: 20
Local: Cozinha do Centro de Referência da Juventude
Classicação: a partir de 13 anos
Material do aluno: Touca ou tecido para fazermos turbante (proteção dos cabelos), avental, facas (da preferência de cada 
um), descascador, ralador, 1 pano de prato e tábua. Os itens não são impeditivos para participação, mas melhoram bastante 
a qualidade da experiência.

Partindo de uma sensibilização com os temperos disponíveis em nosso mercado, reinventaremos com simplicidade nosso modo de 
comer itens como feijão, arroz, fubá, farinha de mandioca, entre outros. Esta ocina afetiva e política busca redimensionar a 
experiência com alimentos que se encontram em nosso cotidiano e possuem boa acessibilidade por constituírem nossa agricultura 
local. O foco estará na produção de lanches, entendendo que estas são as refeições normalmente feitas pelo brasileiro com itens 
comprados prontos (e industrializados).

ADEREÇOS E MAKES PARA CAIR NO FERVO

Professora:
Nathália Vieira ‒ Sócia, maquiadora de glitter e aderecista na A glitterista (@aglitterista). Sócia e curadora na Estação 
Carnaval (@estacaocarnaval). Assistente de direção artística do bloco Havayanas Usadas em 2017, 2018 e 2019. Monitora 
em ocina de adereços, promovida pelo bloco, para alunxs da Ong Transvest em fevereiro de 2019 no Centro de Referência 
da Juventude. 
Público-alvo: Pessoas com habilidade mínima para manuseio de tesoura, cola quente e materiais ans.
PPeríodo: 5 de fevereiro | 13h a 17h
Vagas: 15
Local: Centro Cultural UFMG - sala 3
Classicação: 15 anos
Material do aluno: Caso possua, levar algum adereço (arco, presilha, coroa, brinco, etc) que deseja ressignicar, 
transformando-o em um novo para o carnaval 2020. 

Confecção de adereços (arcos, presilhas e brincos) para o carnaval a partir de materiais novos e da ressignicação de acessórios já 
existentes, promovendo as possibilidades de reutilização de materiais usados em anos anteriores. A ocina também ensinará novas 
formas de aplicação de glitter no rosto e corpo para compor o visual carnavalesco. 
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FAÇA SEU CARNAVAL: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO

Professores:
Débora Mendes – Ecóloga e mestra em Geograa. Iniciou sua vida percussiva em grupos de maracatu, blocos de carnaval e 
bandas. Já ministrou ocinas de criação de instrumento para adolescentes, crianças e diferentes públicos. A mais recente foi 
em parceria com a ONG TransVest.
Daniel MeDaniel Melão – Engenheiro orestal e músico, formado pela Universidade Popular Bituca, já esteve à frente de grupos como O 
Bloco (Viçosa) e Macaia. Integra a equipe de professores do bloco Havayanas Usadas, dentre outros blocos, e é professor de 
percussão.
Público-alvo: Interessados na temática.
Período: 3 e 4 de fevereiro | 14h às 18h
Vagas: 30
Local: Centro de Referência da Juventude
CClassicação: a partir de 16 anos
Material do aluno: Latas de leite em pó, latas de molho/conserva e latas de tinta.

Construir e tocar seu próprio instrumento musical é uma atividade instigante, principalmente quando se trata de alternativas 
criativas para o carnaval. Nesta ocina, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a experiência de tocar os mais diferentes 
timbres e sonoridade produzidos por tambor de lata, ganzá, surdo de galão e o que mais a imaginação permitir. O mestre/regente 
conduzirá o grupo por uma viagem musical, passando por ritmos brasileiros tocados por blocos de rua do carnaval de 
Belo Horizonte, como samba reggae, ijexá, baião, dentre outros.


