
Programação Tenda das Artes / Expressa UFF

17/10 18/10

09h  às  18h  -  Associação  dos
servidores  municipais,  estaduais  e
federal  –  Apresentação de dança e
ginástica  laboral.  Distribuição  de
brindes.

09h  às  18h  -  Associação  dos
servidores  municipais,  estaduais  e
federal  –  Apresentação de dança e
ginástica  laboral.  Distribuição  de
brindes.

08h às 09:30 – Yoga 08h às 09:30 - Yoga

09h às 12h – Mostra Coluni 09 h às 12h – Mostra PET

12h  às  14h  –   Oficina  de
Alongamento

13h  –  Oficina  de  Ndombolo,  dança
africana do Congo

14h  às  15h  –  Roda  de  Conversa
sobre assédio

14h às 16h – Oficina de Ginástica

15h  às  16h  –  Danças  Sagradas
Circulares

15h  –  Leituras  Teatrais  –  Médico  à
Força – Texto de Moliére

16h – Esquete: Pela onda luminosa,
leva  o  tempo  de  um  raio...cabe  a
nós  modificar  o  mundo  –  Grupo
UFFanistas – Direção: Nelson Reis

17h – Espetáculo La Rouge – Grupo
Experimental  UFFanistas  –  Direção:
Nelson Reis

• Associação  dos  servidores  municipais,  estaduais  e  federal  –
Apresentação de dança e ginástica laboral.

• Yoga - Aulas de Yoga e palestra sobre os benefícios do exercício.

• Mostra  Coluni  –  Projetos  desenvolvidos  por  estudantes  do  Colégio
Universitário nas mais diversas áreas de conhecimento.

• Oficina de Alongamento – Aulas gratuitas de Alongamento.

• Roda  de  Conversa  sobre  assédio  –  Roda  de  conversa  abordando
diversos tipos de assédio.

• Danças  Sagradas  Circulares  -  As  Danças  Circulares  são  uma
expressão  artística  que  sempre  esteve  presente  na  história  da
humanidade - nascimento, casamento, plantio, colheita, chegada das
chuvas, primavera, morte - e refletiam a necessidade de comunhão,
celebração e união entre as pessoas. 

• Esquete



• Mostra PET – Diversos projetos desenvolvidos por vários cursos de
graduação da UFF abordando todas as áreas do conhecimento.

• Oficina Ndombolo – Dança africana do Congo

• Oficina de Ginástica – Aluas gratuitas de ginástica


