ATIVIDADES CULTURAIS
TERÇA-FEIRA – 17/10
Teatro

“A vida e a cura”
9h30min

No Rio de Janeiro, a jovem Juliana encara uma
grave doença degenerativa. Porém tudo pode
mudar com o descobrimento de um novo
tratamento experimental com o uso de plantas da
floresta amazônica .Entre vários acontecimentos,
Juliana junto com Rafael, seu marido, não perdem
a esperança e buscam incessantemente A CURA.
35 min.

Gustavo Mendonça, Júlia
Oliveira, Julia Andrade, Bruno
Cipriano, Caio Vinicius, Larissa
Espindola, Bruna Szymanski,
Matheus Luckas, João Pedro
Dutra, Giovana Vizo, Natan
Kisternmalfein, Mychelle Vieira.

A apresentação aborda casos contemporâneos de
violências motivadas por preconceitos de gênero e
de diversidade sexual. Contaremos ainda com
uma apresentação de Slam, promovida pela aluna
Andréa Silva. 30 min.

Rafael Martins da Costa e
Andréa Silva.

IF Show é um programa de variedades que chegou
para quebrar a rotina. Repleto de música, dança e
acrobacias
mirabolantes,
que
fazem
o
contorcionismo no trem cheio parecer fácil. É um
caricato programa de variedades, que tem como
objetivo divertir o público com seu humor bobo. 35
min.

Alice Moura, Lucas Ferreira,
Suzie Lima, Ana Beatriz
Amaral, Myriana Bomfim,
Leonardo Moreira, Ester Silva e
João Gabriel Pisani.

Teatro

Esquete:
“Constrangimentos”
10h45min

Teatro

“IF Show”
11h15min

QUINTA-FEIRA – 19/10
Audiovisual e cinema
“IYEZA - Debates em
Torno de um Caso de
Envenenamento
na
Capital do Império”
9h

Documentário baseado em episódio tratado na
tese de doutorado da prof.ª Verônica Pimenta
Velloso, na qual analisa as tensões e
representações relacionadas à área da farmácia,
seus objetos e atores. Esta narrativa do século XIX
traz para o presente os temas do uso farmacêutico
e médico de plantas como remédios, e dos saberes
afro descendentes ou da sabedoria popular a esse
respeito. Documentário. 18 min.

Cláudia Pinho e Verônica
Velloso.

Palestra e exibição audiovisual que apresenta o
desenvolvimento da composição musical e dos
efeitos sonoros para os jogos digitais. Abordará o
histórico da música e efeitos para jogos, focando
na relação entre técnicas composicionais musicais,
de gravação e o desenvolvimento de tecnologia
digital para a produção de jogos digitais e
aplicativos. A palestra tem caráter lúdico e é
acompanhada de exemplos audiovisuais e estudos
de caso de jogos que ilustram os assuntos
debatidos. 60 min.

Felipe Barros

A dança nos convidará a refletir sobre o papel da
mulher na sociedade. O espetáculo promoverá a
performance de dançarinos que utilizarão o corpo
como instrumento para uma abordagem estilística
e diferencial. 20 min.

Ana Reis, Ana Beatriz
Alcantara, Ayumi kitagawa,
Cláudia Laís Alves, Dayene
Cardozo, Geovana Lacerda,
Isabela Silva, Isabella Castro,
Jéssica Gonçalves, Juliana
Ribeiro, Luana Alves, Luana
Knust, Patrícia Monteiro, Pedro
Castro, Tarcísio Júnior, Thaís
Meirelles e Vitória Freitas.

A peça tem como objetivo principal levar o público
a uma reflexão crítica sobre o humor que circula
atualmente em nossa sociedade. Nela, há dois
universos paralelos, um em que o humor ocorre, e
outro, onde o “alvo” deste mesmo humor sente na
pele o assunto abordado. 30 min.

Leonardo Abreu e Renata
Janeiro.

Audiovisual e cinema

Música para Games:
Breve história e
alguns estudos de
caso.
9h30min

Dança

“A Dança
protagonista”
10h30min

Teatro

“Os limites do
Humor”
11h20min

