


A oficina, com Carlos Laredo e Clarice Cardell, diretores do 
espetáculo A Gruta da Garganta, promove o encontro com a 
poética da criação para bebês. Informações e inscrições por e-
mail: casa@lacasaincierta.com. Serão emitidos certificados.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 18 anos

Quinta
9h

Oficina - Acessível em Libras
Arte e Primeira Infância

Cinema
MARe: 3ª Mostra Audiovisual de Realização

Reunindo filmes de conclusão do bacharelado em Cinema e 
Audiovisual da UFF, a terceira edição da Mostra será seguida de 
debate com os realizadores.
Cine Arte UFF • Entrada Franca • Livre

Quinta
19h01

O Festival do Rio volta ao Cine Arte 
UFF com a Mostra Novos Rumos e 
algumas sessões especiais (Central 
do Brasil, Pixote e Rio 40 graus). A 
mostra conta com curtas e longas e 
terá, nesta edição, filmes como Ilha 
(premiado em Brasília), Inferninho, 
Mormaço e Luna.
Cine Arte UFF • Seg R$4, Ter a Dom • 
Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

Cinema
Festival do Rio

Sex a Dom
19h e 21h02 a 11

01

03 e 04 Teatro - Acessível em Libras
A Gruta da Garganta

A montagem é uma criação inédita de teatro lírico, que leva o 
espectador a uma aventura no interior do corpo humano para 
abordar o princípio da voz e do som. Essa trajetória, desde os 
primeiros balbucios até o domínio da comunicação verbal, é 
apresentada tal qual uma ópera, com canto e música. 
Teatro da UFF • Entrada Franca • Livre  • Senhas a partir de 1h antes da 
sessão • Espetáculo seguido de palestra no dia 03 às 17h

Sáb e Dom
11h e 16h



Com registros feitos em mais de 15 países, o filme reúne 
testemunhas de grandes eventos políticos e econômicos que, 
desde a 2 Guerra, elevaram o risco do desaparecimento dos 
sonhos de igualdade e justiça. Direção: Silvio Tendler
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 14 anos

Cinema
Utopia e Barbárie

Quinta
16h

Nesta versão contemporânea, uma terapia experimental deve 
ajudar um homem a recuperar emoções e impulsos através da 
história da Carmen. Inicialmente irritado, o homem entra no jogo e 
se transforma em Don José, até perder a cabeça.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • 10 anos 

Cinema
Ópera na Tela: Carmen

Domingo
10h3004

08

Música
Música Antiga da UFF - A Dança da Morte

Ter
18h13

Dança Macabra ou Dança da 
Morte é uma alegoria artístico-
literária-musical, surgida no 
final da Idade Média em meio às 
epidemias e perturbações 
sociais ocorridas ao longo do 
século XIV, que busca expressar 
a ideia de que não importa o 
status de uma pessoa em vida, a 
dança da morte une a todos. O 
Música Antiga resgata essa 
tradição sob o ponto de vista 
musical.
Teatro da UFF • Inteira R$14 • 
Meia R$7 • Livre



Com simplicidade e 
pureza da voz, Evinha 
canta acompanhada 
somente pelo piano de 
Gerard Gambus. Em 
caráter intimista, o 
espetáculo tem, além 
das canções do novo CD, 
outros hits em versões 
arranjadas para voz e 
piano.
Teatro da UFF • Inteira 
R$60 • Meia R$30 • Livre

Teatro
Show das 4 - Evinha, em “Uma voz, um piano”

Quarta
16h

Um documentário teatral 
sobre a condição real e 
atual da negra e do negro 
no Brasil; seja o jovem 
estudante, o gay negro, a 
negra hipersexualizada 
pela sociedade, o menor 
infrator, a prostituta e a 
idosa. Baseado na obra do 
escritor Marcelino Freire.
Teatro da UFF • Inteira 
R$40 • Meia R$20 • 14 anos

Qui a Sáb
20h

Teatro
Contos Negreiros do Brasil

14

15 a 17

No verão de 1990 o casal Lucrecia e Pedro tem 22 anos de casamento 
e estão prestes a se divorciar. Mas, antes de tomar essa decisão, eles 
resolvem viajar com seus filhos adolescentes de Buenos Aires para 
Florianópolis em um carro sem ar condicionado. Direção: Ana Katz.
Cine Arte UFF • Inteira R$12 • Meia R$6 • 14 anos

Cinema - Sessão Vitrine Petrobras
Sueño Florianópolis

Quinta
19h15



Promovida por estudantes de 
Cinema, a 9ª Semana 
Universitária do Audiovisual é 
um panorama da produção 
universitária de diversas 
regiões do país, abordando a 
temática “Resistência no 
Audiovisual”, com pluralidade 
de temas, opiniões e culturas. 
Programação em centrodeartes.uff.br

Cine Arte UFF • Entrada Franca • 
Exibições seguidas de debate

Sex a Qua
19h

Cinema
Mostra 9ª Semana Universitária do Audiovisual16 a 21

Teatro Infantil 
João e o Pé de Feijão no Sertão

Sáb e Dom
16h

Essa versão, uma livre 
adaptação do conto 
clássico, conta a história 
de um menino que vive 
com a sua mãe em 
alguma parte do 
nordeste brasileiro, 
formando uma família 
pobre que sofre a 
consequência das 
agressões à natureza, 
como a seca.
Teatro da UFF • Inteira 
R$40 • Meia R$20 • Livre

17 a 25



Cinema
Projeto Cinemas em Rede

Quinta
19h22

Dom
10h30

Música
Quarteto de Cordas da UFF18

O quarteto apresenta um programa que reúne 
obras diametralmente diferentes, apresentan-
do diversas linguagens musicais. Inicia com 
Deprecabitur, do compositor paulista Marco 
Padilha, além do consagrado Quarteto 
Americano, de Dvorak, encerrando com 
arranjos de canções de Pixinguinha, Tom 
Jobim e do grupo Queen, arranjadas para 
quarteto de cordas.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

Voltada para a exibição e discussão 
da produção brasileira contemporâ-
nea, a semana chega ao Cine Arte 
UFF apresentando lançamentos 
como Temporada (Melhor Filme no 
Festival de Brasília), Sol Alegria e 
Baixo Centro. Programação em 
centrodeartes.uff.br

Cine Arte UFF • Seg R$4 • Ter a 
Dom Inteira R$10 • Meia R$5

Cinema
10ª Semana de Cinema

Sex a Qua
16 e 18h3023 a 28

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Cinemas 
em Rede encerra a temporada com uma mostra de 
curtas, cada um representando uma  universidade 
participante do projeto. A sessão reflete a 
diversidade do que é produzido em várias regiões 
do país. Programação em centrodeartes.uff.br

Cine Arte UFF • Entrada Franca

Sessão de curtas universitários com debate em rede



Show das 4
Cantoras do Rádio 

Três grandes intérpretes da 
chamada Era do Rádio, Adelaide 
Chiozzo, Ellen de Lima e Luciene 
Franco, se reúnem para brindar 
o público com os maiores 
sucessos da MPB que as 
projetaram e encantaram 
diversas gerações de ouvintes 
por todo o Brasil. As cantoras 
se apresentam, em solo, duos e 
trios, matando as saudades do 
público. Mais um show para 
todos os que apreciam a boa 
música do passado.
Teatro da UFF • Inteira R$60 • 
Meia R$30 • Livre

Quarta
16h28

A cantora e multiinstru-
mentista Nilze Carvalho 
comemora seus 40 anos 
de carreira. A artista 
explora as cordas em 
amplo repertório: 
cavaquinho, bandolim e 
violão, em arranjos 
próprios, são estrelas do 
projeto.
Teatro da UFF • Inteira 
R$40 • Meia R$20 • Livre

Música
Nilze Carvalho - 40 anos

Sáb e Dom
20h24 e 25



A exposição envolve as pesquisas em andamento 
de alunos de graduação, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, participantes do grupo “Sistemas 
sensíveis-plásticos-sonoros-discursivos-etc”, do 
Departamento de Arte do IACS, UFF, coordenado 
por Ricardo Basbaum.
Espaço UFF de Fotografia • Entrada Franca • Livre

Inauguração de Exposição
Modos Rítmicos: Algo

Seg a Sex 10h às 22h
Sáb e Dom 13h às 22h

Inauguração de Exposição
Constelação XVIII

28

Seg a Sex 10h às 22h
Sáb e Dom 13h às 22h

Esta exposição é composta por trabalhos de alunos 
formandos do Curso de Artes da UFF em 2018. É uma 
produção diversificada que anuncia a potência criadora 
destas trajetórias marcadas pela liberdade e pelo 
questionamento. Cada um dos trabalhos provoca um 
olhar poético sobre a realidade, nos ajudando a desafiar, 
através da arte, as nossas próprias convicções.
Galeria de Arte UFF • Entrada Franca • Livre

28

Cinema
O Beijo no Asfalto

Quinta
19h29

Ao presenciar um atropelamento, 
Arandir, um bancário recém-casado, 
tenta socorrer a vítima, mas o homem 
só tem tempo para um último pedido: 
um beijo. Arandir beija o homem, mas é 
flagrado por seu sogro e fotografado 
por um repórter sensacionalista. 
Direção: Murilo Benício.
Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7

Pré-estreia seguida de debate 
com o diretor Murilo Benício



Ações Externas
Agenda de Concertos dos Grupos de Câmara da UFF

QUARTETO DE CORDAS DA UFF
Comemorações dos 50 anos da 
Faculdade de Química
05/11 • Seg • 17h • Entrada Franca • Livre
Núcleo de Estudos em Biomassa e 
Gerenciamento de Águas NAB - Rua 
Edmundo March, s/n, Campus da Praia 
Vermelha, Niterói

30/11 • Sex • 19h • Entrada Franca • Livre
Salão Branco do Hotel Bela Vista -  Rua 
Dezenove A, 635, Bela Vista, Volta 
Redonda

De forma a difundir a música de concerto e contribuir para a formação de público, o 
Centro de Artes UFF apresenta a agenda externa dos grupos de música de câmara 
da Universidade Federal Fluminense.

MÚSICA ANTIGA DA UFF
A Dança da Morte: a Certeza do Fim
07/11 • Qua • 19h • Entrada Franca • Distribuição de senhas • Livre
Auditório BNDES - Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro



5 a 11 novembro
Centro de Artes UFF





Reitor: Sidney Luiz de Matos Mello
Vice-reitor: Antônio Cláudio da Nóbrega

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 • 97565-9532
Fale Conosco faleconosco@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7515
Dúvidas por whatsapp  (21) 991907721 (de 10 às 17h)

Programação sujeita a alterações

@ceart_uff/centrodeartesuff

@centrodeartesuff CentrodeArtesUFFOficial
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