
COMUFU 2022 - GRADUANDOS EM TEATRO DA UFU OFERECEM OFICINAS 
DE INICIAÇÃO TEATRAL EM FORMATO PRESENCIAL. 

  

Os estudantes do Curso de Licenciatura em Teatro do Instituto de Artes 
(IARTE) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) irão realizar em outubro 
deste ano a segunda edição do COMUFU 2022. 

Nele serão ofertadas doze oficinas gratuitas de iniciação teatral abertas à 
comunidade e público interessado. Em todas, não há necessidade de 
experiência prévia com teatro. 

As propostas terão emissão de cerificado de participação e irão ocorrer 
presencialmente em diversos espaços da cidade, sendo eles: o Campus Santa 
Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, a Oficina Cultural no Centro da 
cidade, o CEU no Shopping Park e a Casa IT no Tabajaras. 

Para participar delas, os interessados devem preencher o formulário de 
inscrição online. 

Os temas de cada oficina foram escolhidos pelos próprios discentes a partir de 
seus interesses e preferências de pesquisa construídos ao longo dos trabalhos 
desenvolvidos nas disciplinas de Estágio Supervisionado III e IV. Cada oficina 
também contará com a orientação dos professores da UFU, Henrique Bezerra 
de Souza e Mariene Hundertmarck Perobelli.  

Confira abaixo as datas, público-alvo e os links para inscrição para cada uma. 
 
 
Oficina Teatral - Construindo Narrativas  
Sinopse: 
A oficina teatral “Construindo Narrativas”, visa a construção de histórias a partir 
do levantamento de contos, músicas, poemas e outros, por meio de jogos 
teatrais de improvisação. Esta oficina será ministrada por Ana Paula Cabral, 
Pabllo Thomaz e Ronaldo Bonafro. É voltada para jovens adultos a partir de 16 
anos de idade, com ou sem experiência teatral. Acontecerá a partir do dia 
22/10/2022 até 17/12/2022 na Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3M 
na sala Ana Carneiro aos sábados das 9 às 11h. 
 Dias e horários da oficina: Todos os Sábados das às  9 as 11hrs (Início 
22/10/2022 - término 17/17/2022) 
Público – alvo:  Jovens Adultos de 16 à 35 anos 
Formato: Presencial  
Local: Universidade Federal de Uberlândia - Avenida João Naves de Ávila, 
2121, Bloco 3M, sala Ana Carneiro, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG 
Link de inscrição: https://forms.gle/UtcXiB3ms4fMtAtT9 
Ministrantes: Ana Paula Cabral, Pabllo Thomas, Ronaldo Bonafro 
Contato: thomaz_pabllo2198@hotmail.com 
  
  
OFICINA - Pindorama - Teatro para Crianças 
Sinopse 
Quer despertar a imaginação das crianças com muita diversão? A oficina "Pindorama - 
Teatro para Crianças" ministrada pelas discentes Bianca Cechinel, Carla Beatriz e 
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Karina Silva, propõe trabalhar o teatro infanto-juvenil por meio de jogos dramáticos e 
teatrais, estimulando a imaginação dos participantes e a criação de histórias. O público 
alvo são crianças de 05 a 07 anos de idade e a oficina acontecerá semanalmente, aos 
sábados das 09h30 às 11h no bloco 3M, campus Santa Mônica da Universidade 
Federal de Uberlândia.  
Bora levar as crianças para um mundo repleto de muita ludicidade? 
Dias e horários da oficina: Semanalmente, aos sábados das 09h30 às 11h. 
De 22/out a 17/dez/2022 
Público – alvo: Crianças de 05 a 07 anos  
Formato: Presencial  
Local: Sala LICOR, no bloco 3M - UFU campus Santa Mônica. 
Link de inscrição: https://forms.gle/TgG9La157QWGoRfa9 
Ministrantes: Bianca Cechinel, Carla Beatriz e Karina Silva 
Contato: (34) 99160-1609 falar com Bianca 
kaasoli.20@gmail.com falar com Karina 
  
“Oficina de Teatro - Narrativas biográficas e criação de cenas" 
Sinopse 

A “Oficina de Teatro - Narrativas biográficas e criação de cenas” propõe 
realizar trabalhos cênicos a partir de histórias biográficas (ou não) que já 
atravessaram os participantes. A ideia é criar cenas a partir de relatos 
cotidianos, de histórias que marcaram nossas vidas e de momentos 
importantes para cada indivíduo. É possível misturar imaginação com realidade 
e temperar cada vez mais as narrativas. O objetivo é ser leve e brincante, 
independente do tema ou história contada. 

Ao todo, serão oito (8) segundas-feiras entre os dias 17/10 e 05/12 das 
19h às 21h. A oficina é destinada a qualquer pessoa que tenha interesse 
(atores e não atores) maiores de 16 anos. Os ministrantes responsáveis são os 
estudantes da Graduação em Teatro da UFU: Anna Karla, Guilherme e 
Rafaela. 
 
Dias e horários da oficina: Segunda-feira das 19h às 21h - Início 17/10/2022 
e Término 05/12/2022  
Público – alvo:  atores e não atores maiores de 16 anos 
Formato: Presencial  
Local: CEU Shopping Park - R. Juvenília Mota Leite, 700 - Shopping Park, 

Uberlândia - MG, 38411-534 
Link de inscrição: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97nsBaNDjiIiFhE3tRXhQP8fB8N
HZJK_FlTmFdLM_A9yFvw/viewform?usp=sf_link 
Ministrantes: Anna Karla Victal Parreira, Guilherme Dias Lima e Rafaela Mayumi 

Yamamoto de Matos 
Contato: Rafaela - (16) 99351-6624 - rafaela.matos@ufu.br 
  
OFICINA - “Jogando, criando e teatrando” 
Sinopse 
A oficina “Jogando, criando e teatrando” ministrada por Anna Júlia, Karine Fernandes 
e Marcos Montessoa, tem como objetivo explorar a criatividade e imaginação de 
jovens e adultos, a partir de jogos e improvisações teatrais, com a finalidade de criar 
cenas de teatro. O público alvo são jovens e adultos a partir de 18 anos. 
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Dias e horários da oficina: Encontros semanais, às terças-feiras, das 17h00 às 

18h50.  (Início: 18/10/2022 - término: 17/12/2022) 
Público – alvo:  Jovens e adultos acima de 18 anos (Quantidade máxima de 25 

pessoas) 
Formato: Presencial  
Local: Sala Interpretação do Bloco 3M, Universidade Federal de Uberlândia - 
Avenida João Naves de Ávila, 2121, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG. 
Link de inscrição: https://forms.gle/FpHBA1ytJT7qrfpVA 
Ministrantes: Anna Júlia, Karine Fernandes, Marcos Montessoa 
Contato:  
Anna Júlia | WhatsApp: (16) 98258-8934 | annajulia.ejj@gmail.com 
Karine Fernandes | WhatsApp: (34) 99144-5787 | karinefggf@gmail.com 
Marcos Montessoa| WhatsApp: (34) 99828-0880 | marcosmontessoa@gmail.com 
  
  
OFICINA  - "Tremenda arte para a melhor idade: Oficina de Teatro Sênior" 
Sinopse 
A oficina será voltada para pessoas com idade acima de 50 anos que têm o 
desejo de fazer aulas de teatro, sendo ou não sua primeira experiência teatral. 
Nosso objetivo é proporcionar aos participantes um processo de criação e 
encenação de causos populares. Dentro disso, realizaremos trabalhos 
corporais com práticas e jogos teatrais que instiguem a motricidade e a 
criatividade, tendo como objetivo também a desenvoltura muscular. A Oficina 
de Teatro Sênior, ministrada por Jéssica Ribeiro, Maria Vitória Novais e 
Marcella Nahas, chegou para dar uma nova perspectiva ao teatro para as 
senhoras e senhores que gostam desta tremenda arte ou têm curiosidade de 
conhecê-la.  
Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato por Whatsapp pelo número 
(64) 99927-8732 ou enviar um email para marcellanahas@hotmail.com 
*A melhor linha de ônibus para chegar até as nossas oficinas é a T610, saindo 
do Terminal Central. 
Dias e horários da oficina: Encontros semanais aos sábados, das 9:30h às 
11:30h.  
Data de início: 22/10/2022 l Data de término: 17/12/2022. 
Público – alvo:  Pessoas acima de 50 anos 
Formato: Presencial  
Local: Sala 01 do Bloco 3M, Universidade Federal de Uberlândia - Avenida 
João Naves de Ávila, 2121, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG.  
Link de inscrição:  
https://forms.gle/UqCVjK7ocZdpzzb36  
    
"Oficina teatral: O corpo e suas potencialidades" 
Sinopse 
Na Oficina serão trabalhados princípios da consciência e expressão corporal, 
através de estímulos diversos como audiovisual, dança-teatro e jogos teatrais 
para a construção cênica de experimentos teatrais. Será mediada pelo trio de 
discentes Amanda Akari, Lara Puccinelli e Matias Brito, do 10° período do 
Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Uberlândia.  
Dias e horários da oficina: Sábados, das 9h30 às 12h. (Início dia 22/10/2022 
) 
Público – alvo:  Jovens de 16 a 24 anos 
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Formato: Presencial  
Local: Universidade Federal de Uberlândia. Avenida João Naves de Ávila, 
2121 - Bairro Santa Mônica. CEP: 38408-144 
Link de inscrição:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhiWtKehVg3bNMQfJ4yVmBITsa
CDnvm41NQsSixFo9g3lzog/viewform?usp=sf_link 
Ministrantes: Amanda Akari, Lara Puccinelli e Matias Brito 
Contato: Amanda Akari | amanda.akari@ufu.br 
Lara Puccinelli | noletolr9@gmail.com 
Matias Brito | mataiasalencar@outlook.com 
  
  
Oficina de teatro | movimentação: agir, pensar e agir 
descrição: a oficina de teatro movimentação: agir, pensar e agir propõe 
estimular e introduzir a prática teatral, através da improvisação, buscando 
explorar o espaço, o gesto e o movimento, buscando uma dramaturgia 
construida coletivamente. convidamos pessoas com mais de 18 anos, com ou 
sem experiência teatral, para participar da oficina e ampliar o saber artístico. 
 dias e horários da oficina: segundas, das 14:00, às 16h30 – de 17 de 
outubro a 17 de dezembro 
público alvo: pessoas a partir de 18 anos 
formato: presencial  
local: oficina cultural – praça clarimundo carneiro, 204 - centro 
link de inscrição: https://forms.gle/DW7DJhwf49dNKJa47 
Ministrantes: João D'Marquês, Maeu Rocha e Pedro Solirian 
Contato: pedrosolirian@gmail.com 
  
Oficina de Teatro : Laboratório de micro-cenas 
Sinopse 
A oficina tem como objetivo o incentivo à criação artística a partir das poéticas 
de si. Todo indivíduo carrega consigo materiais potentes e passíveis de se 
transformar em arte. Será necessário fazer uma curadoria de experiências 
relacionais para o processo criativo. Serão utilizadas como dispositivo 
disparador mensagens trocadas com terceiros em redes sociais, textos avulsos 
escritos em cadernos, cartas, diários, redações e qualquer fragmento textual 
pré-concebido antes da oficina. As práticas resultarão na criação de um 
material literário e micro-cena, ambos de gênero autobiográfico. 
 Dias e horários da oficina:  Sábados, das 09:00 às 11:00, de 22 de outubro 
de 17 de dezembro 
Público – alvo:  pessoas a partir de 16 anos  
Formato: Presencial  
Local:  Sala Circo, Bloco 5U, Universidade Federal de Uberlândia  
Link de inscrição: https://forms.gle/wnxJ1dJguXFtwYFj9 
Ministrantes: Maya Estrela, Emiadê e Faninho Ebenézer 
Contato: producaomaya@gmail.com  
Contato: 34 999483212 
  
Oficina - Jogos Teatrais 
Sinopse  
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A oficina de jogos teatrais explora a criatividade e a prontidão do corpo e da 
mente. Serão jogos que não exigem nenhuma pré experiência teatral e que 
propõem uma experiência divertida e risonha. 
 Dias e horários da oficina: Terças-feiras, 14h30 às 17h - de 18 de outubro a 
17 de dezembro 
Público – alvo:  Adolescentes 12 à 17 anos 
Formato: Presencial  
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Bloco 3M sala LAC 
Link de inscrição: https://forms.gle/63RXw2v3BWfosfyV8 
Ministrantes: Alice Aleixo Pedersoli  e Luísa Della Nina 
Contato: Alice Aleixo: (16) 99621-7827  
alicealeixopedersoli@gmail.com 
Luísa Della Nina :  16 98106-6109 
lubdellanina@gmail.com 
  
OFICINA  - Jogos Teatrais para RPG de mesa 
Sinopse 
A oficina busca trazer jogos e exercícios teatrais que terão como objetivo 
auxiliar na criação de personagens dinâmicos e profundos para a realização de 
uma campanha de RPG de mesa, um jogo baseado em improvisação, 
imaginação, narração e interpretação de personagens. Através do sistema de 
RPG conhecido como Dungeons and Dragons (Masmorras e Dragões) os 
participantes poderão adentrar a um universo imaginário onde suas ações 
afetarão diretamente a narrativa coletiva. Magias, feiticeiros, batalhas, criaturas 
mágicas, ambientes fantasiosos, tudo isso e muito mais nas mãos dos 
personagens de cada jogador. 
Dias e horários da oficina:  
Terças-feiras, das 14h às 17h - de 18 de outubro a 17 de dezembro 
Público – alvo:   
De 15 a 25 anos 
Formato:  
Presencial  
Local:  
Sala 08 (LAPET) Laboratório de Práticas Pedagógicas em Teatro 
Link de inscrição:  
https://forms.gle/wToK4QRbq7zZFCbw8 
Ministrantes:  
Ben Gracce e Juliana Afonso  
Contato:  
ben_gracce@outlook.com 
  
OFICINA  - Teatro para crianças: um outro olhar para o brincar 
Sinopse 
A oficina teatral “Um outro olhar para o brincar” tem como objetivo estimular o 
campo imaginário das crianças por meio do teatro sensorial, investigando 
novas formas de brincar e construir histórias. 
 Dias e horários da oficina: sexta-feira, das 14h às 16h 
Público – alvo:  de 5 a 8 anos - de 21 de outubro a 17 de dezembro 
Formato: Presencial  
Local: Casa IT, R. Benjamin Monteiro, 64 – Tabajaras, Uberlândia 
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Link de inscrição:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqmwMbY_mvZnl_QBo_7KRWAIr
6x8_ZS575hdgzbc1cm-KmCA/viewform 
Ministrantes:   Lisandra Eleutério e Gabriela Alvarenga 
Contato: lisa_epfaria@hotmail.com ou gabriela_crist@hotmail.com  
 
 
  
OFICINA: CONTRACULTURA - O TEATRO E A RUPTURA DO SILÊNCIO  
A oficina teatral "Contracultura – O Teatro e a ruptura do silêncio" propõe 
trabalhar a desconstrução da cultura já definida pelo sistema e dos grupos 
socialmente marginalizados através da experiência teatral e artística, por meio 
de estímulos musicais, de visualidades (como do grafite), de relatos pessoais, 
de dramaturgias temáticas e improvisações. A oficina é direcionada a 
participantes a partir de 19 anos, será ministrada pelos discentes Eric dos 
Santos Silva, Gabriela Zorneta e Luísa de Angelis e será realizada as terças 
feiras das 14:00 às 17:00 horas na Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 
5U sala Circo. 
 Dias e horários da oficina: Semanalmente, às terças-feiras das 14:00 às 17h. 
De 18/out a 17/dez/2022 
Público – alvo:  A partir de 19 anos. 
Formato: Presencial  
Local: Sala Circo, bloco 5U, UFU Santa Mônica 
Link de inscrição: https://forms.gle/wpuubQNKsNfb5h398 
Ministrantes: Eric dos Santos Silva, Gabriela Zorneta e Luísa de Angelis. 
Contato: (12) 99105-8101 falar com Eric, ciresantiva@gmail.com falar com 
Eric. 
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