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EDITORIAL
 Já estamos completando o primeiro mês 
de aulas do 1º semestre de 2018.
 
 Durante o mês de março estivemos envol-
vidos em receber os nossos calouros e agora é o 
momento do estudante se integrar ao ambiente 
acadêmico, conhecer as oportunidades que a UFF 
têm a oferecer e a Proaes cumprirá um papel im-
portante, apresentando seus editais de assistên-
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cia estudantil, os programas de apoio em diversas 
áreas, além de outras metas a serem cumpridas 
ao longo do ano.

Desejamos boas vindas aos nossos estudantes!
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CRAB Apresenta: Entre 
Contrastes da Indústria do 

Artesanato Catarinense
Exposição conta com 5 ambientes distintos e ficará aberta à visitação até o dia 25/05

 O Centro Sebrae de Referência do Arte-
sanato Brasileiro apresenta uma exposição que 
proporciona uma viagem ao tempo na história e 
cultura do Estado de Santa Catarina.
 A exposição mostra detalhes da cultura 
catarinense na produção e confecção de tecidos 
através de materiais reciclados oriundos da re-
gião. Ao todo são 87 artesãos, expondo 612 peças. 

gião. Ao todo são 87 artesãos, expondo 612 peças. Os 
espaços têm ainda painéis interativos que aproxi-
mam o público à proposta.
 As áreas são: o tear artesanal; a indústria 
– têxtil; do resíduo a transformação – têxtil; o co-
tidiano; lúdico e novas possibilidades – papel e ce-
lulose. 

 O Centro Sebrae de Referência do Artesa-
nato Brasileiro (CRAB) fica na Praça Tiradentes, 
no Centro do Rio de Janeiro e recebe visitantes de 
terça a sábado, de 10h às 17h. Gratuito.

Divulgação Sebrae



4

 O curso “Cinema e poesia: ocupação da pa-
lavra pela imagem” tem por objetivo, através das 
obras de Manoel de Barros e de Paulo Leminski, 
dialogar com a leitura literária a partir de filmes, 
além de estimular a compreensão de que a poesia 
vai além do poema, relacionando o cinema como 
algo que perpassa o comum. Serão realizados 05 
encontros.

Cronograma: 

05/05 - Encontro 1: Apresentação do curso, do 
método de trabalho, dos possíveis diálogos a serem 
realizados, das leituras complementares. Exibição 
de trecho do filme “Paterson”, de Jim Jarmusch, 
para se pensar a travessia do poético no cinema e 
na realidade.

Biblioteca Parque de Niterói 
oferece Curso de Cinema e Poesia

O curso será ministrado aos sábados

 O curso “Cinema e poesia: ocupação da pa-
lavra pela imagem” tem por objetivo, através das 
obras de Manoel de Barros e de Paulo Leminski, 
dialogar com a leitura literária a partir de filmes, 
além de estimular a compreensão de que a poesia 
vai além do poema, relacionando o cinema como 
algo que perpassa o comum. Serão realizados 05 
encontros.

Cronograma: 

05/05 - Encontro 1: Apresentação do curso, do 
método de trabalho, dos possíveis diálogos a serem 
realizados, das leituras complementares. Exibição 
de trecho do filme “Paterson”, de Jim Jarmusch, 

12/05 - Encontro 2: Exibição do filme “Ex isto”, 
de Cao Guimarães. A seguir, a discussão “Deserto 
de retas onde a geometria não corre riscos mas se 
caga”: a imagem da palavra no silêncio do cinema 
entre Leminski e Descartes.

19/05 - Encontro 3: Exibição do documentá-
rio “Ervilha da Fantasia - Uma Ópera Paulo Le-
minskiana”, de Werner Schumann. A seguir, a dis-

cussão “O inutensílio da poesia e a não justificativa 
do orgasmo”.

26/05 - Encontro 4: Exibição do (des)documen-
tário “Só dez por cento é mentira”, de Pedro Cezar. 
A seguir, a discussão “A invenção do que escrevo e 
a mentira do que não faço: transvisões de Manoel 
de Barros”.
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de Barros”.

02/06 - Encontro 5: Exibição de alguns curtas 
que dialogam com a obra poética de Manoel de 
Barros: “Caramujo-flor”, de Joel Pizzini; “A língua 
das coisas”, uma produção da Caraminhola Filmes; 
“Wenceslau e a árvore do gramofone”, de Adalber-
to Müller. A seguir, a discussão “Pequenos excertos 
inventados numa tarde à toa”.

Para se inscrever acesse o link http://bit.ly/2FTS-
ZxT

O valor para cada aula é R$30 – através de depósito 
bancário.
Pacote com 5 aulas: R$100

O Imortal: Novo Espetáculo 
Teatral no CCBB

A história é baseada em um dos contos de Jorge Luis Borges

 Do dia 06 de abril até 27 de maio, o CCBB 
estará exibindo mais um espetáculo, que conta a 
história de uma mulher que recebe de um anti-
quário seis volumes de Iliada, poema clássico de 
Homero. E por sua surpresa, ao abrir o sexto volu-
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me encontra um manuscrito que estava escondi-
do, de um soldado que buscava encontrar a imor-
talidade. A história é baseada em um dos 5 contos 

 O Centro Cultural Banco do Brasil localiza-
se na Rua Primeiro de Março, 66 – Centro, Rio de 
Janeiro.
Telefone: (21) 3808-2020

mais importantes de Jorge Luis Borges – O Aleph – 
que serve de cenário para tantas outras histórias.
 Dirigido pelos Irmãos Guimarães, de quar-
ta à sábado, de 19h30 às 20h35. Inteira R$20 e meia 
R$10.
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Torneio Fluminense de Debates
Cultura se discute, se debate, se constrói

 As Sociedades de Debates da FGV, UCAM, 
UFRJ e UVA convidam a comunidade acadêmica 
para o primeiro torneio temático do Rio de Janei-
ro. O tema “Cultura se discute, se constrói, se deba-
te”, é uma ideia que moverá os debatedores duran-
te os dias 28 e 29 de abril, de 8h às 20h. O evento 
acontece na Universidade Cândido Mendes - Cen-
tro Assembleia. Estudantes de ensino médio e de 
graduação poderão debater a temática. 
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 As inscrições vão do dia 01/03 às 20h até 
27/04 ou até as vagas se esgotarem. Elas são indi-
viduais e os debatedores deverão indicar no ato da 
inscrição quem é a sua dupla. É preciso comprovar 
através de documentação a categoria inscrita. 
Categorias de inscrição:

-JUIZ
A inscrição para JUIZ tem o valor de R$25,00 e 
qualquer um acima de 16 anos é elegível para 
esta categoria. Haverá capacitação oferecida pela 

organização do Torneio para quem se inscrever 
como juiz.

-ESCOLA PÚBLICA OU BOLSA INTEGRAL
A inscrição para DEBATEDOR de Escola Pública 
tipo 1 ou bolsa integral tem o valor de R$30,00. A 
elegibilidade para esta categoria de inscrição é ser 
estudante do ensino médio da rede pública de en-
sino ou  estudante de ensino médio da rede priva-

da de ensino - e que possui bolsa integral.

-ESCOLA PRIVADA
A inscrição para DEBATEDOR de Escola Privada 
tem o valor de R$45,00. A elegibilidade para esta 
categoria de inscrição é ser estudante do ensino 
médio da rede privada de ensino.

-UNIVERSIDADES
A inscrição para DEBATEDOR de Universidades 
tem o valor de R$45,00. A elegibilidade para esta 
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categoria de inscrição é ser estudante de gradua-
ção de qualquer instituição de ensino superior.

-UNIVERSIDADES GRATUIDADE
A inscrição para DEBATEDOR de Universidades - 
Gratuidade não tem custo. A elegibilidade para 
esta categoria de inscrição é ser estudante de gra-
duação de qualquer instituição de ensino supe-
rior; e  cotista de renda ou ter bolsa integral.

-ESCOLAS GRATUIDADE
A inscrição para DEBATEDOR de Escolas - Gra-

tuidade não tem custo. A elegibilidade para esta 
categoria de inscrição é ser estudante do ensino 
médio da rede pública de ensino; ou estudante de 
ensino médio da rede privada de ensino - e que 
possui bolsa integral.

Para inscrições acesse: h t t p s : / / w w w. s y m -
pla.com.br/i-torneio-f luminense-de-deba-
tes__250803

Trote Cultural UFF: Faculdade de 
Turismo e Hotelaria leva ovos

de Páscoa para crianças e 
adolescente no Morro do Estado
Estudantes da Faculdade de Turismo e Hotelaria realizaram atividades do Projeto Trote Cul-
tural na Casa Reviver, no Morro do Estado, em Niterói

 No dia 29 de março, o evento intitulado 
Páscoa do Rudá (em referência ao nome do mas-
cote da Atlética de Turismo e Hotelaria) reuniu 
100 crianças e adolescentes da comunidade do 
Morro do Estado. Junto com os estutandes da 
UFF, brincaram de estátua, dança das cadeiras, 
pularam corda e, também participaram de uma 
oficina de pintura no rosto, além de aproveitarem 
a tarde com algodão-doce e cachorro quente. No 
final do dia foram distribuídos ovos de chocolate, 
produzidos pelos próprios alunos de Curso de Ho-
telaria, bombons e barras de chocolate doados. 
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 Organizado pela Associação Atlética e pelo 
Diretório Acadêmico de Hotelaria, veteranos e ca-
louros levaram chocolates, brincadeiras e até kit 
escovação para as crianças. Há doze anos, o Projeto 
Casa Reviver, de caráter socioeducativo, é liderado 
por Karina da Silva e o marido, Vinicius Silva, que, 
em trabalho voluntário, promovem atividades 
durante a semana com crianças e adolescentes 
nos períodos do dia em que não estão na escola. 
 Mayra Lacerda, que é caloura de Hotelaria 
e já conhecia a Casa Reviver, também participa de 
outros projetos sociais e ficou muito feliz por en-
trar numa faculdade que valoriza essas ações. Já 
Daniel Amorim, calouro do mesmo curso, se emo-
cionou no final do dia e ressaltou que um evento 
como este marca uma data importante, que é a 
Páscoa, e pode deixar uma lembrança especial na 
vida da criança. 

  A Presidente da Associação Atlética de Tu-
rismo e Hotelaria, Taíssa Pantoja, atuou direta-
mente na produção do evento. “É o momento em 

que podemos causar diretamente um impacto 
positivo em quem está ao nosso redor, mostrando 
aos calouros e relembrando a nós, veteranos, que 
a nossa formação acadêmica é importante sim, 
mas que nossa formação humana e social é muito 
mais! E que mesmo fazendo algo simples ou pe-
queno, como uma festa de Páscoa, nós já podemos 
mudar a vida de várias crianças, e nossa força para 
mudar o mundo se multiplica quando fazemos 
isso juntos.”, disse Taíssa. 
 Já Vinicius Silva, que está a frente do Pro-
jeto Casa Reviver, comentou o viés humanizador 
que este modelo de trote promove. “Para nós que 
estamos dentro de uma comunidade, uma favela, 
receber vocês aqui é muito legal. É como se estives-
sem dizendo que nos enxergam aqui. Então, esse 
acolhimento, o afeto, o abraço, são muito impor-
tantes para as crianças. E quando os adolescentes 
daqui encontram os universitários, começam a se 
interessar e a sonhar com alguma profissão. Eles 
começam a procurar a partir desse novo relacio-
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namento.” 
 O Projeto Casa Reviver valoriza o debate, ao 
desenvolver, por exemplo, a oficina “Nosso Lugar 
no Mundo” em que adolescentes discutem ques-
tões atuais da sociedade. Além disso, o Grupo de 
Mulheres reúne mães uma vez por semana para 
atividades como yoga, dinâmicas e encontro com 
psicólogos para levantar experiências do dia a dia 
e solucionar problemas.  Às quartas-feiras a Casa 
oferece aulas de jiu-jitsu para as crianças. 

Estudantes da Faculdade de Turismo e Hotelaria.

 Rosimere Lirio mora no Morro do Estado 
e, apesar de não ser voluntária do projeto, sempre 
que pode vai ajudar. “Aqui as crianças aprendem a 
como aproveitar melhor a escola. E esse evento de 
hoje é uma oportunidade para elas aprenderem 
com pessoas de fora.” 
 O Trote Cultural UFF, que apoio a iniciativa 
dos estudantes, está completando 17 anos. Criado 
em 2001, é uma alternativa aos trotes convencio-
nais e tem como objetivo gerar impacto positivo 

para a sociedade. Com foco na cidadania, respeito 
à vida e cuidado com o meio ambiente, suas ações 
visam à preparação dos alunos não só para a for-
mação de nível superior, mas também para sua 
consciência social e participação na construção 
de um Brasil mais justo. O projeto incentiva a rea-
lização de atividades socioculturais e voluntárias 
aos novos universitários, agregando assim valo-
res em sua vida acadêmica e pessoal. A UFF foi a 
primeira universidade a declarar apoio público e 

formal às atividades de trote desenvolvidas pelos 
seus estudantes.
O projeto, que começou nos campi de Niterói, se 
expande a cada ano e já se consolidou como um 
marco do início dos semestres letivos para toda a 
comunidade estudantil. Neste primeiro semestre, 
o evento conta também com a participação de 49 
cursos de 6 unidades acadêmicas da UFF - Macaé, 
Niterói, Petrópolis, Santo Antônio de Pádua, Volta 
Redonda e Campos - em sua programação. 



10

PELC UFF participa de evento 
esportivo no Parque Olímpico

O evento reuniu diversos programas de esporte e lazer

 A UFF esteve presente neste domingo, no 
Parque Olímpico, para participar de um dia de di-
versas atividades e homenagens, reunindo vários 
programas de esporte e lazer. 
 No evento, estiveram presentes coordena-
dores de núcleos, agentes sociais e alunos vincula-
dos ao PELC. 
Apresentações de dança, lutas e música fizeram 
parte da programação deste dia. 
 O Núcleo PELC UFF Arsenal fez uma home-
nagem ao Reitor da UFF, prof Sidney Mello, em 
agradecimento a implantação do programa no 
bairro. O Núcleo do Arsenal atende a, aproximada-
mente, 1000 pessoas. 

 Também estiveram presentes no evento o 
Ministro do Esporte, Leonardo Picciani; o Secretá-
rio Nacional de Esporte. Educação, Lazer e Inclu-
são Social do Ministério do Esporte, Leandro Cruz;  
Francisco Gilberg Barreto, Coordenador do PELC; e 
Nelma Cezário, Coordenadora do Núcleo da Facul-

dade de Direito da UFF, representando a Reitoria. 
 Os agentes sociais do Núcleo da Faculdade 
de Direito foram representados pela agente social 
do Cineclube, Renata Feitoza. Este Núcleo atende a, 
aproximadamente, 450 alunos assíduos em 6 ati-
vidades oferecidas: Judô, Alongamento, Cineclube, 
Vôlei, Futsal e Ginástica. A fanpage, administrada 
pela agente social do Cineclube, conta com apro-
ximadamente 1000 seguidores, que também fre-
quentam as atividades. 
 O Ministro do Esporte, que também foi ho-
menageado, durante a abertura do evento, fez um 
agradecimento ao Reitor da UFF pelo incentivo ao 
esporte através da parceria, que cresceu e superou 
as expectativas, e entregou livros e certificados ao 
Núcleos participantes. 
 O Programa de Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) é uma parceria da UFF com o Ministério do 
Esporte. A universidade possui 15 núcleos atuan-
tes em Niterói e São Gonçalo.
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Programa de Acolhimento 
Estudantil reuniu diversos 

cursos e entidades estudantis 
em um dia de celebração

Gincana e feira de informação foram sucesso entre os estudantes

 O  Programa de Acolhimento Estudantil 
é uma iniciativa da UFF que acontece desde 2007 e 
tem por objetivo receber os calouros promovendo 
a integração entre cursos e oferecendo informa-
ções que são essenciais para quem está entrando 
em um novo ambiente.
 A abertura contou com a apresentação de 
dança do grupo Dancing Dowm, composto por 
dançarinos com Síndrome de Down, em parceria 
com o Sensibiliza UFF, e também com a apresenta-
ção do UFFiAnas, grupo de cheerleader composto 
por estudantes de diversos cursos da UFF.

 O evento realizou uma animada gincana 
lúdica entre os cursos e, ao final, foram premiados 
os 3 mais pontuados e a melhor torcida. Simulta-
neamente, aconteceu a feira de informação, que 

reuniu projetos, movimentos estudantis e coor-
denações de cursos para fazer chegar ao calouro 
todas as oportunidades do universo acadêmico 
que a UFF oferece.
 O evento contou com uma tenda de espor-
te e cultura, que foi movimentada pelo Programa 
de Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e pelo Projeto 
Trote Cultural UFF. A tenda recebeu crianças que 
fazem parte do Projeto Social Antioquia em Mo-
vimento, parceiro da oficina de Cineclube do PELC. 
Durante o dia foram realizadas oficinas de ginás-
tica, alongamento e judô e também teve distribui-
ção de refrigerantes.
A Feira de informação, teve a participação de:
Centro de Artes UFF - Inscrições para a edição 



12

mesa do projeto Conversa com Artista e divulga-
ção das atividades desenvolvidas pelas divisões do 
Centro de Artes UFF.
Ciências Sob Tendas - Apresentação de atividades 
interativas e lúdicas de ciências.

Conheça a UFF - O projeto leva estudantes de en-
sino médio de escolas públicas e privadas ao es-
paço universitário para uma experiência de co-
nhecimento. Eles participam de uma palestra de 
apresentação, seguida de testemunhos de alunos 
da UFF de diversos cursos sobre como é a profis-
são escolhida e como é estar na universidade. Em 
seguida, os estudantes de ensino médio seguem 
para o Acolhimento para participar fazendo parte 
da torcida dos cursos.
Equipe Buffalo de Fórmula SAE - Exposição do 
protótipo do carro e distribuição de panfletos 

para divulgação do projeto.
Grupo de discussão sobre a interação Ciência e Fé 
Cristã - O grupo se reúne quinzenalmente para 
discutir questões sobre a interação entre ciência 
e fé cristã, buscando o diálogo aberto e respeitoso 
entre os dois campos e o avanço do conhecimento 
integral acerca do homem e da natureza, a partir 
de uma perspectiva cristã. Fizeram a divulgação 
das reuniões e como participar.
Grupo de Oração Universitário – GOU Mãe - Apre-
sentação das atividades propostas pelo Grupo de 
Oração Universitário, bem como os dias e horários 
que acontece; e também a sua trajetória na UFF ao 
longo destes 20 anos que o GOU Mãe existe.
Meta Consultoria - Apresentação da Empresa Jú-
nior de Engenharia de Gestão de Negócios aos no-
vos calouros da universidade.
Movimento Cristão Universitário – Orientação 
aos calouros interessados sobre como participar 
do movimento.
Narcóticos Anônimos - Informação ao público so-
bre problemas com drogas.
Pastoral Universitária – Apresentação da Pasto-
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ral Universitária para os calouros, convidando-os 
para as atividades desse semestre voltadas para as 
áreas de espiritualidade, formação e social.
Programa de Esporte e Lazer da Cidade – Núcleo 
da Faculdade de Direito
RedeBioUFF - Revista de Biotecnologia da UFF - Di-
vulgação da Revista e seus conteúdos; Dinâmica 
com jogo interativo para o entendimento da dife-
rença entre comunicação e divulgação científica. 
É uma dinâmica que utiliza um jogo de associação 
entre as ferramentas de popularização da ciência. 
Também haverá distribuição de brindes.
Sensibiliza UFF - Foram Vivências junto aos alunos 
ingressantes e ao público em geral, com o objetivo 
de sensibilizar a comunidade acadêmica acerca 
das dificuldades vivenciadas diariamente pelas 
pessoas com deficiência:
- Calçada Sensorial: circuito formado por placas de 
compensado com diversas texturas e níveis onde 
o participante terá que percorrer vendado ou com 
peso nas pernas (simulando, respectivamente, de-
ficiência visual e mobilidade reduzida) e ao final, 
um breve relato de sua experiência;
- Oficina de Argila: Ministrada pela professora 
cega Nilza Martins. Os participantes , com os olhos 
vendados, simulando deficiência visual, produzi-
ram objetos em argila de acordo com instruções 
dadas pela professora.
- Quiz com perguntas voltadas à inclusão no es-
tande e também nas provas da Gincana do Acolhi-
mento.
 Foram realizadas ainda vivências com ca-
deiras de roda, abordagem junto aos alunos in-
gressantes sobre o Sensibiliza e a política de aces-
sibilidade da UFF.
-Mesa sensorial: Os participantes com os olhos 

cobertos por uma venda e com bengalas percorre-
ram um caminho até uma mesa, onde tentaram 
adivinhar através do toque, do cheiro e da textura, 
os objetos e alimentos em exposição.
The Myths Brazil – Equipe do Programa de Edu-
cação Tutorial da Engenharia Mecânica. O Gru-
po participa  do NASA Human Exploration Rover 
Challenge, uma competição que acontece em 
Hunstville, Alabama, EUA, que incentiva jovens de 
todo o mundo a desenvolver um veículo impulsio-
nado por força humana que possa locomover-se 
na superfície de outro planeta. Para isso é neces-
sário criar, construir e testar novas tecnologias 
que sejam capazes de enfrentar os desafios e ex-
plorar esse novo ambiente.
Trote Cultural UFF - O projeto, que está completan-
do 17 anos, fez a divulgação das ações sociocultural 
que diversos cursos realizarão durante o primeiro 
mês de aulas.
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TV Bandejão - Exposição do projeto, com ativida-
des colaborativas realizadas por meio das redes 
sociais.
UFF Sustentável -  A campanha visa conscienti-
zar a comunidade acadêmica e o entorno sobre a 
importância do consumo consciente e inteligen-
te, além de reduzir o consumo de energia, água 
e materiais administrativos (papel, tinta, copos 
descartáveis e etc), tendo em vista a preocupação 
com a escassez dos recursos ambientais e com os 
recursos financeiros da universidade. A UFF, em 
parceria com o Coletivo Pedal Sonoro, realizou 
uma pedalada musical, passando por alguns cam-
pi da UFF com a participação de técnicos, docen-
tes, alunos e comunidade externa. 
União Nacional dos Estudantes – Roda de conver-
sa e divulgação da campanha “Universidade não se 
vende”.
 Em parceria com a Hemorio, que fez diver-
sas intervenções de conscientização sobre doação 
de sangue durante o evento, os alimentos arreca-

dados na gincana foram doados à esta instituição.
 Os calouros puderam participar também 
de diversos sorteios de brindes de parceiros do 
programa: Cultura Inglesa, Celenit, Neltur e Global 
Study.
 Durante a tarde teve distribuição de suco e 
cachorro quente oferecido pelo Restaurante Uni-
versitário.
 O PAE acontece 2 vezes no ano, no início de 
cada semestre.
 Neste semestre 10 cursos participaram da 
gincana de integração: Administração, Ciência 
Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Enge-
nharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, En-
genharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambien-
te, Hotelaria, Relações Internacionais e Turismo.
 O 1º lugar ficou para o curso de Hotelaria, o 
Turismo levou o 2º lugar e o 3º lugar ficou com o 
curso de Engenharia Agrícola. A Enfermagem le-
vou o troféu de Melhor  Torcida.



15

Biblioteca Parque de Niterói pro-
move Sarau de  Poesia de Jardim

13 Poemas de Revolta” reunirá convidados e terá microfone aberto ao público

 fica na Praça da República s/n, Centro de Niterói.

Fundação Municipal de 
Educação realiza Oficina 

de Fotografia
O objetivo é angariar selos para um projeto de incetivo à leitura e à escrita

 A Fundação Municipal de Educação de 
Niterói está oferecendo uma Oficina de Fotografia 
que envolve em seu cronograma conceitos básicos 
de luz e composição para câmeras fotográficas e 
celulares. As aulas serão ministradas em grupos 
ou individuais, em horário e local ainda a definir.
 Para participar, o interessado deverá cola-
borar com selos para cartas. A ideia surgiu com o 
objetivo de angariar esses selos para a realização 

objetivo de angariar esses selos para a realização 
de um projeto de incentivo à leitura e à escrita, 
que será desenvolvido em escolas da cidade.
 Para 1 aula de fotografia , a colaboração 
deve ser de 24 selos. Com 40 selos, o interessado 
terá dois encontros.
 Para saber mais, entrar em contato com Ei-
res: (21) 99106-9749

 No dia 28 de abril, das 13:30 às 16h, a Biblio-
teca Parque de Niterói, em parceria com o Grupo 
Primavera, realizará o Sarau de Poesia de Jardim, 
com o tema “13 Poemas de Revolta”.
 O evento reunirá músicos, poetas, autores e 
admirados em uma tarde de arte e muita conversa.
 Além dos convidados, artistas autorais,  o 
público presente poderá compartilhar a sua arte 
através do microfone aberto, como veículo de in-
teração e estímulo ao debate.
 O evento é gratuito e a Biblioteca Parque 


