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Exposições

Teatro Infantil

Nonada, Ibás, Memória de um corpo 
naturalista e Negativa Luz Negra

A Galeria de Arte UFF realiza simultanea-
mente três exposições: “Nonada”, de 
Juliana Pessoa, baseada num acervo de 
fotografias que retrata as sagas da Guerra 
de Canudos e do grupo do cangaceiro 
Lampião; “Memória de um corpo 
naturalista”, de Luisa Alexandre, que utiliza 
o processo de tomada de consciência 
acerca da sabedoria inerente ao próprio 
corpo; e “Ibás”, de Jean Araújo, que 
pesquisou e recriou os elementos que 
compõem os assentamentos dos orixás 
femininos, as Iyabás. O Espaço UFF de 
Fotografia recebe “Negativa luz negra”, de 
Lívia Uchôa, uma reflexão sobre a memória 
e sobre o lugar que as pessoas negras 
ocupam na sociedade e na arte brasileira.

Galerias de Arte UFF • Espaço UFF de Fotografia
Entrada Franca • Livre

Baseado no conto de Hans Christian Andersen, o musical conta a 
história da jovem sereia Ariel, que sonha em conhecer os seres 
humanos e acaba aceitando a colaboração da perversa bruxa do 
mar. Ela conta com a ajuda de seus amigos Sebastião e Linguado.

Teatro da UFF • Inteira R$40 • Meia R$20 • Livre

A Pequena Sereia: O Musical

O musical infantil do grupo Lekolé conta a história de duas 
crianças que decidem ajudar uma estrelinha, caída do céu em sua 
trajetória até o mar. A peça ressalta valores importantes como 
amizade, necessidade de diálogo e coragem para enfrentar as 
situações conflituosas. 
Teatro da UFF • Inteira R$30 • Meia R$15 • Livre

Diariamente
Seg a Sex 10-21h

Sáb e Dom 13-21h

Sáb e Dom
16h

02 a 27

12 a 27

Teatro Infantil
O Trenzinho da Caipira

Terça
16h15 e 22



A peça-show “Com amor, Vinicius - Ou como sobreviver nesta selva oscura e 
desvairada” resgata o legado artístico de Vinicius de Moraes, que é vivido por 
Marcos França, acompanhado da cantora Luiza Borges e do violonista André 
Siqueira. Com um quê de informalidade, o protagonista recita poemas e tem com o 
público uma conversa franca, apresentando algumas das facetas que compuseram 
a persona do poetinha: firme, engajado, mas também terno e apaixonado pela vida.

As poesias inspiradas na obra de Cecília Meireles são transformadas 
em música e dão o tom do espetáculo, que é construído com projeções 
cenográficas. Na história, um grupo de crianças visita o Jardim 
Botânico e, no passeio, projetam seus sonhos de transformação da 
realidade. 

Teatro da UFF • Inteira R$50 • Meia R$25 • Livre

Teatro da UFF • Inteira R$40 • Meia R$20 • Livre

O primeiro Música Livre do ano será hardcore. A banda Join The Dance conta 
com Hoyos (baixo), Belini e Luizim (guitarra), Bruno (bateria) e a voz de La 
Veggie. A NDR é formada por Renato Rasta (voz), Pedro Licco (guitarra), 
Caique Xavier (baixo), Raul Days (guitarra e voz) e Felipe Vieira (bateria).

Teatro da UFF • Inteira R$30 • Meia R$15 • 12 anos

Teatro Infantil

Ou Isto ou Aquilo
Terça

16h
Teatro Infantil

29

Teatro
Com amor, Vinicius

Sex a Dom
20h18 a 27

Música Livre
Join the Dance & New Day Rising

Quinta
20h17



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 22h • Sábados e Domingos, das 13 às 22h

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


