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Vitória da Conquista-BA, 13 de Julho de 2015.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA

2014.I

CURSOS LIVRES

Os  Cursos  Livres  são  voltados  para  formação  técnica  e  artística  da  comunidade.  Alguns

desses Cursos foram oferecidos gratuitamente, outros com mensalidades entre 20 a 80 reais.

Havia um teto máximo de valor de R$ 50,00, para o público interno da UESB. O público dos

Cursos Livres é constituído por pessoas vinculadas à Universidade, entre alunos da graduação,

da pós-graduação, professores e funcionários, incluindo bolsistas do Programa de Assistência

Estudantil-PRAE,  além  da  comunidade  externa.  Os  alunos  dos  Cursos  Livres  receberam

declarações proporcionais à carga horária de cada curso. 

Em 2014.I, foram oferecidos os seguintes Cursos Livres:

Gratuitos: Coral, Flauta Doce, Teoria Musical, LCCPI

Pagos: Violão, Violino, Acrobacia Aérea em Tecido I e II, Dança do Ventre, Corte e Costura,

Piano, Técnica Vocal

LABORATÓRIO DE CORPO-CRIAÇÃO-PERFORMANCE-INTERFERÊNCIA-LCCPI

Coordenado por Morgana Gomes, o LCCPI é um espaço-tempo para pesquisa prático-teórica,

experimentos artísticos, elaboração de projetos técnicos e intercâmbios culturais, a partir dos
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seguintes  eixos:  CORPO:  exercícios  para  o  desenvolvimento  psicofísico  e  da  percepção

sensorial dos participantes (meditação; yoga; jogos de improvisação em dança e teatro; contato

improvisação; movimento autêntico, biodança, bioenergética, body painting, etc); CRIAÇÃO: o

processo criativo estará presente em todas as fases do laboratório. Consiste no estímulo à

busca de formas artísticas a partir dos exercícios de corpo e das habilidades da turma. Assim,

cada participante pode trazer elementos para a composição coletiva de cenas experimentais,

como  música,  poesia,  vídeo,  etc;  PERFORMANCE:  o  laboratório  estará  focado  no

reconhecimeto do processo como produto artístico, em experimentos que podem ou não ter

público, podem ser programados ou acontecerem espontaneamente, e que são registrados;

INTERFERÊNCIA:  consiste  em  levar  para  a  sociedade  provocações  resultantes  dos

experimentos feitos no laboratório,  articuladas com questões suscitadas pelo cotidiano dos

participantes,  seja no trabalho, na escola,  em casa ou na cidade;  para isso,  a turma será

provocada com questões como: O que te afeta no seu cotidiano? Como você pode expressar

esse afeto? Quais são os seus instrumentos expressivos? Fazemos interferências artísticas em

espaços  abertos,  como  praças,  quiosques,  etc;  Intercalados  aos  experimentos  práticos

desenvolvidos a partir dos eixos acima, o laboratório conta, ainda, com uma parte teórica, a

partir de estudos e discussões de referências especializadas, como textos e vídeos; além das

atividades prático-teóricas, uma parte do laboratório é destinada à elaboração colaborativa de

projetos  com  os  participantes,  visando  financiamento  público  para  compra  de  materiais,

equipamentos,  contratação  de  professores  para  mini-cursos  e  oficinas,  viagens  para

intercâmbios culturais, etc;

Em 2014.I, o LCCPI realizou as seguintes atividades:

Curso Livre: Janeiro a Setembro (576h)
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Festivais: participação no I Festival Internacional de Tecnoxamanismo (Arraial D’Ajuda, Abril,

2014) e na V Mostra de Performance (Salvador-BA, Maio, 2014), com as obras Rede Social e

Placenta;

Oficina: em Jequié-BA (02 e 03 de junho), em parceria com o Olaria/PROCENA.

VIDA ATIVA

Coordenado por  Virgínia  Coronago,  o  Projeto  Vida Ativa  apresenta os seguintes objetivos:

Apoiar  e  fortalecer  a  criação  de  grupos  de  convivência  com  ações  de  valorização  e

socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais; Buscar parcerias institucionais com

vistas a ampliação do projeto; Divulgar os direitos da pessoa idosa; Incentivar os processos de

criação, as atividades culturais e artísticas nas múltiplas linguagens; Desenvolver ações que

contribuam  para  o  protagonismo  da  pessoa  idosa,  possibilitando  a  participação  ativa.

Potencializar  ações  com  ênfase  no  diálogo  intergeracional,  visando  a  valorização  do

conhecimento acumulado das pessoas idosas. Desenvolver ações na área de Musicoterapia. O

Projeto prevê um conjunto de ações que incluem: Organização de 02 grupos de convivência

(preferencialmente na zona rural); Oficinas de cantoterapia; Oficina ritmo, som e movimento;

Oficina  de  Dança  Sênior;  Atendimento  musicoterápico  (tendo  com  públicos  alvo:  idosos

asilados  em  situação  de  dependência  e  participantes  da  comunidade  acadêmica  com

diagnóstico de Transtorno de Ansiedade – grau I ); Cursos de aperfeiçoamento para líderes de

grupos;  Palestras;  Fóruns  (  com  temáticas:  Direito  do  Idoso  e  Musicoterapia);Oficina  de

Contação de Histórias; 

Em 2014.I, o Vida Ativa realizou as seguintes atividades: 

Oficina de Cantoterapia – Início 06/03/2014 – Término 12/06/2014

Oficina de ritmo e som – 10/04/2014
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Oficina de interpretação musical – 24/04/2014

Páscoa: Café da manhã – “Pra falar de amor” – 15/05/2014

Dia da mulher: “Mulher e maturidade no século XXI” – 07/05/2014

Dia das mães: “Mulher: mãe e/ou cuidadora” 15/05/2014

Resgate da Cultura Popular: “Vestido de Chita” 12/06/2014

MOSTRA AUDIOVISUAL UNIVERSITÁRIA

A Mostra Audiovisual Universitária é uma exibição da produção audiovisual da cidade de Vitória

da Conquista-BA e região, na UESB. As inscrições são abertas para toda a comunidade, e

podem ser  realizadas  presencialmente  na  sala  da  Coordenação  de  Cultura,  nos  períodos

divulgados pela produção, mediante preenchimento de formulário de inscrição e entrega de

material em mídia de DVD ou Pen Driver, formato AVI. A Mostra Audiovisual Universitária é

realizada em espaços abertos da UESB, como o foyer do Teatro Glauber Rocha e do Auditório

Waly Salomão, onde é produzido um ambiente com televisão e colchonetes, para exibições de

vídeos curtas e médias (1 a 30 min) ao público transeunte. A Mostra Audiovisual Universitária

conta em sua equipe de produção com alunos do Curso de Cinema e Audiovisual, e emitiu

declarações de participação para os inscritos com vídeos.

Em 2014.I, foram realizadas duas edições da MAU, sendo uma nos dias  19 e 23 de maio, no

campus de Vitória da Conquista-BA e outra em 04 de Junho, no campus de Jequié-BA.
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PALCO ABERTO

O Palco Aberto pode ser compreendido como evento,  conceito  e metodologia de trabalho.

Implica na produção de um espaço-tempo cultural dentro na Universidade, onde a comunidade

acadêmica e geral  possa,  não apenas ter  acesso à produção artístico-cultural  local,  como,

também, apresentar suas produções. Há artistas convidados que sustentam as atividades no

Palco  sem,  contudo,  restringi-lo  à  sua  apresentação.  O  Palco  é  ocupado  através  de

manifestações espontâneas do público ativo,  de modo a promover uma permuta constante

entre  os  estatutos  clássicos  da produção cultural.  O Palco  Aberto  implica  uma política  de

produção  e  participação  cultural,  através  de  um  método  que  pode  ser  denominado

colaborativo.  O  Palco  Aberto  é  também  atravessado  por  outras  iniciativas  culturais  da

Universidade,  a  convite  dessas  produções.  Assim,  seu  conceito  e  nomenclatura  estão  à

disposição dessas outras iniciativas, que contam com o apoio institucional da Coordenação de

Cultura, através de seus recursos humanos e estruturais, em uma composição crescente com

outros setores e movimentos da Universidade. O Palco Aberto conta com a participação ativa

de alunos, funcionários e professores de diversos cursos e setores da UESB, bem como da

comunidade geral,  contemplando múltiplas  linguagens artístico-culturais,  como a  música,  a

dança, a literatura, o audiovisual, a fotografia, o teatro e a arte circense. O Palco Aberto faz

parte da implementação de uma política de ocupação e participação cultural na Universidade.

Em 2014.I foi realizada 1 edição do Palco Aberto, em parceria com o DFCH, em 10 de Julho,

com a  seguinte  programação:  Apresentação de tecido  acrobático  (Lívia  Gusmão e  Teófilo

Gobira); Voz e Violão (Cláudia Cavalcante, Ângela Cavalcante, Pedro Amaral);  Afro-Samba

(Euri Meira e Alexandrina); Discotecagem (Paulinah Chernobil, Coquetel Molotov e Rafha)
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OUTRAS ATIVIDADES

Participação  Cultural  na  Semana  da  Integração: (20  de  março):  Oficina  de  Violão,

apresentação do LCCPI, Dança do Ventre, exposição fotográfica (George Neri), show de João

Sereno

Festival Dança Conquista (Itana Leão), 23,24 e 25 de maio)

Apresentação de ballet La Vie (Thu e Cia) – 05 de junho

Oficina Contato & Improvisação (Olaria/PROCENA) – 31/05 a 01/06

CENSO CULTURAL

O Censo Cultural é uma referência para o planejamento das atividades da Coordenação de

Cultura. O Censo Cultural é realizado através de rondas quinzenais, na UESB, feitas pelos es-

tagiários da Coordenação de Cultura. Assim, professores, funcionários e estudantes da Univer-

sidade são convidados a preencher um formulário de caráter reflexivo e crítico sobre cultura

universitária, com espaço para sugestões. Os formulários do Censo Cultural também estarão

disponíveis na sala da Coordenação de Cultura e em suas páginas virtuais, com chamadas pú-

blicas periódicas.

Morgana Barbosa Gomes
COORDENORA DE CULTURA/PROEX/UESB

72.445.603-4
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