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Cinema
Ópera na Tela - Carmen10

O tradicional drama passional entre a cigana 
Carmen e o soldado Don José é aqui apresentado 
no contexto da crise em torno da questão da 
imigração na América do Norte e se desenrola na 
fronteira entre o México e os Estados Unidos. 
Enfaticamente contemporânea, nem por isso 
essa produção deixa de respeitar fielmente a 
partitura original.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7  • 10 anos

13

14

Qua
16h

Show das 4
Quarteto em Cy - Querelas Brasileiras

Cinema
Laerte-se

Qui
19h

O Quarteto em Cy retorna ao Teatro da UFF em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Corina, Cyva, Cynara e Sonya apresentam 
sucessos da MPB, acompanhadas por Camilla Dias 
(piano), João Faria (baixo), Chico Faria (violão) e 
Leo Cortez (bateria). O nome do show, Querelas 
Brasileiras, é referência à canção de Maurício 
Tapajós e Aldir Blanc, sucesso na voz do grupo.
Teatro da UFF • Inteira R$30 • Meia R$15 • Livre

Retrata a trajetória da cartunista e 
chargista brasileira Laerte, considerada 
uma das mais proeminentes do gênero 
no Brasil. Tendo vivido parte de sua vida 
como homem, ela assumiu sua 
transexualidade aos 57 e, de lá pra cá, 
experimenta uma jornada única e 
pessoal sobre o que é, de fato, ser uma 
mulher. Exibição seguida de debate.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 14 anos

Dom
10h30



Sáb e Dom
16h

Teatro Infantil
Tarzan

Tarzan é uma empolgante 
aventura com muita ação, 
romance e humor, livre ao 
público de todas as idades. 
Nesta versão musical, segue a 
trama clássica do menino 
órfão que é criado na floresta 
e se descobre humano. 
Assinada por Marcello 
Caridade, a montagem é 
realizada pela Cia. de 
Repertório de Teatro Musical 
em comemoração aos 20 anos 
de trabalhos do grupo. 
Teatro da UFF • Inteira R$40 • 
Meia R$20 • Livre

Sáb 20h
Dom 19h

Show
Angela RoRo - “40 anos de amor à música”  

16 e 17

Uma celebração à música e à vida. 
Assim Angela RoRo define este show 
que marca uma trajetória de quatro 
décadas de profissão e de amor a seu 
público. Pisando em trilhas diversas 
que vão da bossa nova ao rock, com 
clássicos cultuados desde o início da 
carreira, Angela se mostra uma 
compositora contundente, uma 
instrumentista espontânea e uma 
intérprete dona de um canto raro e 
emocionante, seja em apresentações 
ao vivo ou gravações.
Teatro da UFF • Inteira R$50 •
 Meia R$25 • 14 anos

16 a 31

Concerto
OSN Série Alvorada

No primeiro concerto de 2019, a OSN UFF lança o 
álbum de 90 anos de Edino Krieger e homenageia 
o centenário de nascimento de Claudio Santoro ao 
executar sua Sinfonia nº 5, sob regência de Tobias 
Volkmann. Dia 31 a OSN UFF interpreta obras de 
Guerra Peixe, Kabalevsky e Edward Elgar em 
concerto dirigido por Thiago Santos e solo de 
Daniel Silva, violoncelista da Sinfônica Nacional.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

21

Ter e Qua
19h

Teatro
Amor Não Recomendado

Universidade das Ideias
Precarização do Trabalho Docente

Qui
15h

A criação parte das inquietações contidas no livro 
“Banquete”, de Platão. O espetáculo se forma a 
partir de quatro hipóteses sobre o amor, que 
confrontam o sujeito contemporâneo com seus 
inconfessáveis desejos de destruição, tanto de si 
mesmo quanto do objeto amado. Realização do 
Laboratório de Criação e Investigação da Cena 
Contemporânea da UFF. 
Teatro da UFF • Inteira R$30 • Meia R$ 15 • 16 anos

Universidade das Ideias,  uma série de 
programas para web, gravados com uma 
plateia ao vivo, traz a sequência de episódios 
denominada Educadores Debatem Educação, 
dedicados a ouvir professores e discutir tudo 
que impacta o cotidiano escolar. No episódio de 
março, o tema é Precarização do Trabalho 
Docente,  com mediação do professor Fernando 
Penna e dois debatedores convidados.
Teatro da UFF • Entrada Franca • Livre

Dom
10h3017 e 31

19 a 27



Dom
10h30

Concerto
Quarteto de Cordas da UFF24

A temporada 2019 do Quarteto de Cordas da 
UFF inicia com a obra Quarteto 1952, em 
celebração aos 90 anos do compositor Ernst 
Mahle. O repertório segue com Heitor Villa-
Lobos e termina com Ludwig van Beethoven.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

Sex e Sáb 20h
Dom 19h

Teatro
Visitando Camille Claudel 

22 a 31

Inspirada na vida e obra da escultora 
francesa Camille Claudel, a peça segue o 
fluxo de memória da artista, 
reinventando passagens marcantes de 
sua vida: a infância, o auge em Paris, sua 
paixão por Rodin, seus laços afetivos, a 
luta solitária para se estabelecer numa 
profissão estritamente masculina e a 
internação, durante 30 anos, num asilo 
de alienados.  
Teatro da UFF • Inteira R$40 •
Meia R$20 • 14 anos

21 Cinema - projeto Cinemas em Rede
Baronesa - Exibição seguida de debate com a diretora 

Qui
19h

Andreia e Leid, vizinhas em Belo Horizonte, 
trocam confidências, guardam sofrimentos e 
compartilham laços até que uma guerra entre 
traficantes deixa o clima tenso. Prêmio da Crítica 
no Festival de Tiradentes 2017, Melhor Filme 
Latino-Americano no Festival de Cinema Mar del 
Plata 2017, Prêmio Marseille Espérance e Melhor 
Longa-Metragem no IndieLisboa 2018.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 16 anos

Cinema
Arpilleras: Atingidas por Barragens Bordando a Resistência28

O filme conta a história de dez mulheres 
atingidas por barragens das cinco 
regiões do Brasil. Através de uma técnica 
de bordado que surgiu no Chile, durante a 
ditadura militar, costuraram seus relatos 
de dor, luta e superação frente às 
violações sofridas em suas vidas 
cotidianas. Exibição seguida de debate.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 10 anos

28 Qui
19h

Cinema
Cineclube Quase Catálogo - Curta + Longa

MAR DE ELAS - Um Manifesto Audiovisual de 
despedida, de celebração à vida, um filme saudando 
a política que nos representa. MEMÓRIA PARA USO 
DIÁRIO Brasil - O filme documenta a luta do grupo 
Tortura Nunca Mais a partir de pessoas comuns que, 
apesar das memórias traumáticas, fazem questão 
de lembrar e de fazer com que suas histórias não 
sejam esquecidas. Exibição seguida de debate.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 10 anos

Qui
15h

Ter
15h

UFF Debate Brasil
Mulheres e Feminismo Hoje26

No mês de março, marco da celebração da luta pelos 
direitos das mulheres, o UFF Debate Brasil traz ao 
público questões que fazem com que as mobiliza-
ções em torno das pautas feministas se tornem 
cada vez mais presentes e cruciais, pois apesar dos 
significativos avanços, ainda são frequentes as 
batalhas enfrentadas pelas mulheres na conquista 
de mais espaço e respeito na sociedade.
Teatro da UFF • Entrada Franca • 14 anos



Exposições

As exposições da Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos e do Espaço UFF 
de Fotografia Paulo Duque Estrada permanecem até dia 24 de março. A Perplexa 
apresenta a própria condição da imagem contemporânea em suas mais variadas 
formas. Com quais imagens podemos responder àquelas que, diariamente, nos 
assediam? Em Antebraços, a artista Stella Martinez apresenta pinturas de técnica 
mista e óleo sobre tela. O objetivo é captar forças que movem o ser humano, ao 
trabalho, ao amor, a morte, ao  cuidado.  A dimensão humana permanece central. A 
mostra criada por Adriana Granado em Apto 22 apresenta uma série de autorretra-
tos e uma videoarte  produzidos em diferentes apartamentos por onde a fotógrafa 
morou na cidade de São Paulo. A série  explora aspectos de uma identidade 
construída por situações fictícias, influenciadas  pelo cinema de suspense. 
Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos e Espaço UFF de Fotografia Paulo 
Duque Estrada • Entrada Franca • Livre • Seg a Sex 10h às 22h • Sáb e Dom 13h às 22h

28 Música Livre
Barcamundi + Ana Frango Elétrico

Qui
20h

Barcamundi lança seu CD Disco Adulto, com 
arranjos que flertam com o rock alternativo e a 
pós-MPB, ainda que seja mantida a característica 
de canção nas composições. Ana Frango Elétrico 
apresenta músicas de seu primeiro disco, 
Mormaço Queima, com composições autorais 
saturadas em um universo poético surrealista 
miúdo, permeado por gostos, texturas e cores. 
Teatro da UFF • Inteira R$ 30 • Meia R$15 • 16 anos

Vice-reitor: Fabio Barboza Passos
Superintendente do Centro de Artes UFF: Leonardo Guelman

Rua Miguel de Frias, 9 • Icaraí • Niterói
www.centrodeartes.uff.br

Bilheteria (21) 3674-7512

Horários de funcionamento
Bilheteria do Cinema
Abertura: 1h antes da primeira sessão • Encerramento: 21h10
Bilheteria do Teatro
Abertura: 14h • Encerramento: 21h10
Galerias de Arte
Segunda a Sexta, das 10 às 21h • Sábados e Domingos, das 13 às 21h

Meia-entrada
Pagam meia-entrada estudantes, idosos, menores de 21 anos, pessoas 
com deficiência, professores e profissionais da rede pública de ensino. 
A venda seguirá os critérios previstos nas legislações Federal, 
Estadual e Municipal
Atenção: no momento nossas bilheterias só aceitam dinheiro

Imprensa comunicacao@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7531
Fale Conosco faleconosco@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7515

Programação sujeita a alterações

@ceart_uff/centrodeartesuff

@centrodeartesuff CentrodeArtesUFFOficial

Reitor: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega


