
 
 
 
 

Data LOCAL HORÁRIO TÍTULO DESCRIÇÃO  DA ATIVIDADE 
 

26 a 30/09/22 
 

Hall da Biblioteca  
 

2ª, 4ª e 6ª feira das 12h45 às 
13h45; 

3ª e 5ª feira das 18h às 19h. 

 
Exposição I=I 

(Indetectável = Intransmissível) 

 
A proposta da exposição é ser uma ferramenta 

de comunicação que possibilite, além da 
visitação da instalação, a realização de rodas 
de conversas que proporcionem aos visitantes 

o diálogo e a reflexão sobre as dificuldades, 
lutas e vitórias de quem vive com HIV e a forte 

resolução de seguir em frente. 
 

 
 

26 a 30/09/22 

 
 

Hall da Biblioteca 

 
 

8h às 23h 

 
Exposição Fotográfica 
"Migração Boliviana em 

São Paulo" 
 

 
Exposição com 15 Fotografias em preto e 

branco que mostram características da 
migração boliviana em São Paulo. 

https://youtu.be/GOHa4F9Qi2M 
 

PROGRAMAÇÃO 



 
 

26 a 30/09/22 

 
    

 Sala T13 do Ciclo 
Básico (Sala de 
vidro da CCEx) 

 
 

2ª feira, 09h45 - Montagem; 
3ª feira, 10h15 às 12h - 

Encrepagem  
4ª Feira, 13h30 às 16h - 

Margem de Costura 
5ª Feira: 10h15 às 16h - Corte 

de tecido 
6ª Feira, 13h30 às 16h - 

Abertura da Sala para visitação  

 
 

Performance-Instalação do 
Laboratório-ateliê 

 
Trata-se de uma única performance realizada 

continuamente durante a semana. 
Desenvolvida em fases nas quais cada 

dinâmica cultural da costura é emaranhada 
processualmente, o objetivo é testar a 

modelagem, confecção e costura de um 
singular manequim artesanal, efetuado a partir 

de elaboradas técnicas têxteis. Busca-se 
envolver a comunidade com os processos 
artísticos têxteis da moda como lugar de 

acolhimento.  

 
 
 

26 a 30/09/22 

 
 

 
Saída do 

Restaurante 
Universitário 

 
 
 

11h às 14h 

 
 

Violência contra a mulher 
durante a amamentação: 

rompendo a invisibilidade! 

 
Espaço social e cultural, com materiais 

educativos e presença de docentes/discentes, 
de plantão nos horários das refeições, para 

informar sobre o projeto “Violência por parceiro 
íntimo durante a amamentação: informação 

para romper com a invisibilidade”. O objetivo da 
intervenção é sensibilizar e conscientizar o 

público sobre a temática, romper a 
invisibilidade e quebrar os paradigmas da 
violência contra a mulher no período de 

amamentação, que se intensificou 
sobremaneira na pandemia. 

 
29/09/22 

 
Auditório 

Verde 

 
12h30 às 14h 

 
Oficina de teatro do 

oprimido com 
comunicação não 

violenta 

 
Oficina com jogos teatrais que tem como 

objetivo aprimorar a sociabilidade, ampliar o 
repertório comportamental, combater 

opressões individuais e sociais e contribuir 
para o aperfeiçoamento da cultura universitária. 

 
29/09/22 

 
Auditório 

Verde 

 
18h às 19h30 

 
Sarau 

 
Espaço aberto para compartilhar nossas artes. 



 

29/09/22 

 
 

Auditório Azul 

 
 

20h às 21h 

 
 

Manifesto Preto 

 
Show de música instrumental antirracista 
com composições autorais. A temática do 

show envolve racismo, solidão da população 
negra, violência, construção de novas 

possibilidades de luta para o povo preto tudo 
misturado ao jazz,punk, new soul, samba e 

rock. 
https://www.youtube.com/watch?v=3EniI4Jtk
10&t=1951s&ab_channel=DuKiddyArtivista 

 

 
 

30/09/22 

 
 

Hall dos auditórios 

 
 

9h30 às 12h30 

 
Arte Ambiental: Oficina 

de pintura com 
pigmentos naturais 

 
A oficina consiste na experimentação e 

elaboração de cores e tintas com pigmentos 
naturais de elementos vegetais e minerais 

como materiais em pinturas. Os participantes 
serão convidados a criar suas tintas com terra, 

argila, carvão, rochas, folhas, flores, frutos, 
legumes, etc. e a pintar suas vontades e 

mensagens. 
 

 


