
COORDENAÇÃO DE CULTURA 

UESB/VDC 

Planejamento Trimestral Outubro, Novembro e 

Dezembro 

Semestre 2014.2 

 

OUTUBRO 

 CURSOS LIVRES - de outubro a dezembro funcionam os Cursos Livres, 

que tiveram inscrição no início do semestre. Os cursos são oferecidos a 

cada semestre, contando atualmente com 14 cursos, sendo eles: Acobacia 

àerea em tecido, Contação de Histórias, Dança do ventre, Corte e costura, 

Flauta doce, Piano, Teatro, Técnica vocal, Violão, Teoria Musical, Parkour, 

Slackline e Lingua e Cultura espanhola. A maior parte dos cursos são 

realizados na Sala de extensão (ao lado da CCULT/VDC), acontecendo 

também no Teatro Glauber Rocha e áreas livres da UESB. 

 CENSO CULTURAL - com rondas uma vez por semana no campus, e 

questionário disponível no site da CCULT/VDC, o objetivo é fazermos um 

levantamento de artistas na universidade, e de demandas da comunidade 

acadêmica acerca da gestão em cultura na UESB, através do censo 

cultural, para pormos em foco ações e futuros planejamentos da 

coordenação. 

 PALCO ABERTO – é um evento artístico marcado por dois distintos 

momentos: uma mostra de programação artística previamente agendada, e 

um segundo momento que funciona como sarau com intervenções 

artísticas espontâneas. O “Palco Aberto” de outubro ocorre no dia 23 de 

outubro, às 18h no foyer do Teatro Glauber Rocha. 

 

NOVEMBRO 

 MOSTRA AUDIOVISUAL UNIVERSITÁRIA - tem o intuito de promover 

exibições audiovisuais de artistas da comunidade acadêmica. As inscrições 

podem ser feitas em nome do diretor do vídeo ou qualquer um dos 

componentes de produção, com autorização da direção. Receberemos 



inscrições de vídeos de média e curta metragem. As exibições ocorrerão no 

Teatro Carlos Jehovah, no centro da cidade, seguidas de um bate-papo e 

comentários dos realizadores e com a plateia participante. Realização no 

dia 14, Teatro Carlos Jehovah, às 19h. 

 II FESTIVAL BAMBU ZEN: ARTES INTEGRADAS AO MEIO AMBIENTE – 

O evento é promovido pela Corrdenação de Cultura da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb/VDC) e pelo Coletivo EpiLink, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Durante os 

quatro dias de evento, que acontecerá na Uesb, os participantes terão 

oportunidade de vivenciar diversas atividades focadas na saúde integral e 

na integração socioambiental. Além disso, a atividade proporcionará o 

convívio em torno de ambiências, temáticas e práticas de lazer e consumo 

mais sustentáveis. Além das apresentações artísticas, a população poderá 

participar, gratuitamente, de um amplo quadro de atividades na área da 

cultura, saúde e meio ambiente. Entre as atividades oferecidas estão 

oficinas de dança-afro, slackline, bioconstrução, yoga, rapel e confecção de 

pipas e artesanatos. O Festival Bambu Zen é dedicado ao bem-estar 

ecológico das pessoas e tem o objetivo de produzir contentamento, saúde e 

maior consciência ecológica, por meio de atividades lúdicas que integram o 

corpo e a mente, atuando por meio da expressividade do corpo, respiração, 

emoções, música, cultivo e movimento. O evento é coordenado por Mykelle 

Maya. O “II Festival Bambu Zen”, dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, 

acontece na área verde da UESB, com abertura na noite de quinta-feira 

(20) e atividades nos três turnos nas datas subsequentes. 

 

DEZEMBRO 

 SEMINÁRIO UNIVERSIDADE E PRÁTICAS CULTURAIS – o objetivo do 

seminário, coordenado pelo professor Roberto de Abreu Schettini, é o de 

discutir políticas públicas da UESB para área de cultura e de artes. O 

seminário acontece durante dois dias e em três etapas: mesa redonda de 

abertura e discussão acerca de práticas culturais na universidade; formação 

de grupos de trabalho para discussão e elaboração de documentos com 

diretrizes para ações culturais na UESB (GT 1 – Gestão em Cultura na 

UESB; GT 2 -Política de Uso dos Espaços e equipamentos da 

Coordenação de Cultura: Teatro Glauber Rocha, Foyer, Sala de Extensão 

Cultural; GT 3 – Cursos de Graduação em Arte na UESB); atividade de 

encerramento em comemoração aos 10 anos do projeto Vida Ativa, 

coordenado por Virgínia Oliveira. Seminário previsto para os dias 4 e 5 de 



Dezembro. 

 FIM DE SEMESTRE ESPETACULAR – o projeto prevê a realização de dois 

espetáculos de teatro ou de dança como modo de promover uma 

culminância artística para as atividades letivas do semestre 2014.2, nos 

campi de Vitória da Conquista (Teatro Glauber Rocha) e de Itapetinga, no 

dia 13 de dezembro, às 20h. 
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