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2 a 11 Sex e Sáb, 20h
Domingo, 19h

Teatro
Ronco dos Motores

Preenchendo o palco durante 50 minutos sem intervalo, as técnicas contem-
porânea e urbana, presentes na formação dos oito bailarinos, dialogam e dão 

suporte à pesquisa coreográfica. Os dançarinos tratam o comportamento humano 
de uma maneira bem específica, através de movimentos, ora sutis e delicados, ora 

de uma intensidade e velocidade quase impossíveis de se executar.
Teatro da UFF • Inteira R$40 • Meia R$20 • Livre

Cine Arte UFF
Inteira R$20 • Meia R$10 • Livre

Tradição, Contemporaneidade e 
Transmutação são os pilares da concepção 
artística para a temporada de 2019 do 
Quarteto de Cordas da UFF. Neste 
programa, o quarteto traz como convidado 
o grande pianista, compositor, arranjador, 
produtor e maestro Gilson Peranzzetta, 
reconhecido por sua criatividade, delicade-
za e requinte, sem jamais perder a 
brasilidade. Serão apresentadas obras de 
Blas Rivera, Heitor Villa-Lobos e do próprio 
Peranzzetta.

Quarteto de Cordas da UFF
Quarteto de Cordas convida Gilson Peranzzetta

Domingo
10h304

 



“Agarrar-se a pedras afiadas” é a primeira exposição 
individual de Nathan Braga, artista do Rio de Janeiro que 
trabalha com múltiplas plataformas. Desenhos de trajetos 
feitos na cidade e seus desdobramentos dão título à 
exposição “Desenho-Caminho”, primeira individual de 
Fernanda Andrade, com curadoria de André Vechi. “Cartogra-
fias: Outros Olhares” é uma exposição de imagens fotografa-

Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos, Espaço UFF de Fotografia Paulo 
Duque Estrada • Entrada Franca • Livre

OSN Popular
Clássicos

Qua e Qui
19h307 e 8

Artes Visuais
Inauguração de Exposições

Quarta
19h7

Teatro da UFF
Inteira R$30 • Meia R$15
Livre

A larga tradição da música popular e sua 
intersecção com a linguagem orquestral são 

exploradas nos programas da Série OSN Popular, da 
Orquestra Sinfônica Nacional UFF, que homenageia 

grandes personalidades. Com o tema Clássicos, o 
programa desta edição traz peças de Heitor 

Villa-Lobos, Samuel Barber, Gabriel Fauré, Ludwig 
van Beethoven, Sergei Prokofiev, César 

Guerra-Peixe e Wolfgang Amadeus Mozart. 
Regência: Ubiratã Rodrigues.

Coral Alberto Hasson
A música é a poesia do corpo: Música & Literatura

Domingo
10h3011

A maestrina Talita Hasson conduz um coral composto por 15 
vozes, ao qual se somam duas solistas, Cintia Fortunato e 
Magda Belloti, e dois músicos convidados, Leandro 
Campanate e Paulo Menezes. Dois apresentadores conduzem 
o concerto, Leonila Murinelly e Iran Pitthan. O espetáculo 
propõe o encontro da palavra cantada com a palavra falada e 
celebra o Jubileu de Ouro de Talita Hasson, veterana do canto.

Cine Arte UFF • Inteira R$10 • Meia R$5 • Livre

das por alunos do CAEP Escola Especial Favo de Mel, em visita ao Forte de Copacabana, 
como resultado do projeto de extensão e pesquisa “Turismo, Hospitalidade e Inclusão”, 
da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF. Visitação até 8 de setembro.



14 a 18 Qua a Dom
Consultar programação

I Seminário de 
Acessibilidade Cultural

Cine Arte UFF
Entrada Franca

Consultar programação

Um cinema em que todos são iguais, sem 
diferenças. Esse é o conceito do Festival 

International du Film sur le Handicap (FIFH), que 
já realizou três edições na França e estreia no 

Brasil. Niterói foi a cidade escolhida para receber 
este evento, cujo diferencial é a seleção de 

filmes que envolvam pessoas com deficiência, 
tanto na temática quanto na equipe. Mais de 20 

filmes serão exibidos no Cine Arte UFF e no 
Espaço Cinema da Câmara de Vereadores de 

Niterói. A Mostra FIFH conta com o patrocínio da 
Fundação de Arte de Niterói através do Edital de 

Fomento ao Audiovisual 2018.

Teatro da UFF • Entrada Franca

O seminário traz mesas sobre 
diversidade e direitos culturais, 
entre outros temas; depoimentos 
de pessoas com deficiência; relatos 
de experiências, estratégias e a 
acessibilidade em instituições 
culturais; iniciativas e desafios em 
acessibilidade cultural nas 
linguagens artísticas, na universi-
dade e no campo da produção 
cultural; turismo e gastronomia 
acessível, entre outros temas. As 
sessões contam com intérpretes de 
libras. Inscrições e outras 
informações em 
www.centrodeartes.uff.br.

Cinema
Mostra FIFH - Cinema sem diferenças

Qui a Dom
Consultar programação

15 a 18



Teatro da UFF
Inteira R$40 • Meia R$20 • 14 anos
Ingresso promocional para pessoas com deficiência: R$15,00

Destaque no humorístico A Praça é Nossa, o 
ator Jefferson Farias, o Jeffinho, retorna ao 
Teatro da UFF para três únicas apresentações 
da comédia Ponto de Vista, dentro da 
programação do Seminário de Acessibilidade 
Cultural. Jeffinho Farias conta histórias do 
cotidiano de um deficiente visual em uma 
narrativa bem humorada. Por meio da comédia 
teatral, o jovem ator, que tem deficiência visual, 
lança o seu “olhar” particular com versatilidade 
e muitas tiradas hilariantes, inclusive em temas 
relacionados a sua própria vida. Relacionamen-
tos, tendências contemporâneas e moda são 
alguns dos ingredientes desse saboroso 
cardápio.

16 a 18 Sex e Sáb, 20h
Domingo, 19h

Teatro
Ponto de Vista

Cine Arte UFF
Inteira R$20 • Meia R$10
Livre

Música
Duo Barrenechea 30 anos de música

Domingo
10h3018

O Duo Barrenechea, formado por Lucia Barrenechea (piano) e Sérgio Barrenechea 
(flauta), celebra 30 anos de carreira em 2019. O recital é parte desta comemoração 
e apresenta um repertório que marcou o duo em várias fases de seu percurso 
artístico, com composições de Amaral Vieira, Arthur Verocai, Icli Zitella, Philippe 
Gaubert e Charles-Marie Widor.



Teatro da UFF • Inteira R$40 • Meia R$20 • 12 anos

Baseada em uma história real, a peça, com temática 
LGBT, trata da vida de três pessoas completamente 
diferentes entre si: André (Edu Porto), Gustavo (William 
Vita) e Carol (Luiza Veloso). Um encontro em um bar, 
durante a final da Copa do Mundo de 1994, mudará o 
rumo da vida dos três, entrelaçando suas histórias de 
forma inusitada e intensa. O espetáculo “Era só por uma 
noite” marca a estreia de Edu Porto como autor teatral.

Jardins da Reitoria • Entrada Franca • Livre

Música Antiga da UFF
Música no Jardim

Quarta
17h21

O programa reúne canções e danças da França medieval, a música 
dos poetas músicos, mais conhecidos como trovadores, jongleurs 
e trouveres, responsáveis por criações poético-musicais 
importantes, tais como a balada, o lais e o virelai. No concerto, 
obras de Guillaume de Machaut, Moniot d’Arras e Guiot de Dijon, 
intercaladas com danças e canções e anônimas. Com Leandro 
Mendes e Mario Orlando. Participação de Sônia Wegenast. 

Teatro da UFF • Inteira R$30 • Meia R$15 • 14 anos

Formada por João Lucchese (vocal e 
programações), Pedro Caiado (baixo), Thiago 
Fernandes (bateria) e Vitor Milagres (vocal e 
guitarra), a banda Rosabege explora visual, som e 
narrativas do mundo digital e surge como boa 
aposta da música contemporânea, com juventude, 
enigma e sensibilidade. Capaz de unir a força do 
hip hop à cena da nova MPB, Rebeca carrega em 
sua voz uma doçura somada à personalidade única 
que surpreende os ouvintes. Sua carreira passa 
pelos vocais do grupo Gragoatá, por parcerias com 
as bandas Barcamundi e Oriente e pela 
participação no The Voice Brasil 2015.

Música Livre
Rosabege + Rebeca

Quarta
17h22

Teatro
Era só por uma noite...

Sex e Sáb, 20h
Domingo, 19h

23 a 31



Música
OSN Alvorada

Cine Arte UFF • Inteira R$20 • Meia R$10 • Livre

Música
Violinos do Rio

Terça
19h

25

27

Domingo
10h30

Teatro da UFF
Inteira R$20 • Meia R$10 • Livre

Teatro da UFF
Preço único R$ 15 • 14 anos

Música
Banda Gragoatá - em prol da Barcamundi

Quinta
20h29

Violinos do Rio é um segmento da Camerata de 
Cordas Villa-Lobos que, no fim de 2018, decidiu 
oferecer ao grande público uma formação pouquíssi-
mo usual no mundo: a de uma orquestra de violinos. 
O concerto Violinos do Rio traz a seus espectadores 
peças de enorme musicalidade e virtuosismo, 
escolhidas a dedo pelo diretor artístico do conjunto, 
Paulo Bosísio. Com obras do período barroco aos dias 
atuais, o programa é uma verdadeira viagem pela 
história da música erudita. O concerto promete muita 
emoção e qualidade artística.

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, 
em mais um concerto da Série Alvorada, a 
Orquestra Sinfônica Nacional UFF 
apresenta duas peças que exigem extremo 
virtuosismo dos músicos e do regente: a 
Suíte Antiga (Op. 11), do compositor 
brasileiro Alberto Nepomuceno, e a 
Sinfonia n° 3, do alemão Felix Mendelssohn.

A banda Gragoatá faz show em benefício da banda 
Barcamundi, que teve todos os seus instrumentos 

roubados no mês de julho, quando sua van foi 
assaltada. O ingresso tem o valor de R$15, válido 

para todos os que comparecerem ao show. Outras 
contribuições para ajudar a Barcamundi poderão ser 
feitas diretamente no dia do show, diretamente com 

a produção da Gragoatá. Revelações do cenário 
niteroiense, as bandas Barcamundi e Gragoatá 

fizeram uma parceria em 2015, até então inédita, que 
gerou a composição Revoada, registrada ao vivo.



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


