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PROFESSOR

HENRIQUE
GONZAGA

Produção
Cultural

MÓDULO

Minibio:
Ator, produtor, professor de teatro, jornalista e pesquisador.
BaBacharel em Jornalismo (Centro Universitário Sete de Setembro) 
e Licenciado em Teatro pela Universidade Federal do Ceará, é um 
dos artistas fundadores do Nóis de Teatro. Participou de quase 
todas as montagens do grupo, dentre as mais importantes: “A 
Granja” (2009), “O que mata é o costume” (2011), “Quase Nada” 
(2014), “Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro” 
(2014), “Despejadas” (2018) e “Ainda Vivas” (2019), transitando 
enentre o trabalho de ator e de assistência de direção. Coordenou 
o Programa de Teatro da Escola de Cultura e Artes, do Centro 
Cultural Bom Jardim, equipamento vinculado à Secretaria de 
Cultura do Ceará, desde 2018.  Henrique Gonzaga pesquisa as 
pedagogias da voz falada para a cena, além das tessituras 



PROFESSORA

JULIANA
VERAS

Voz
Cantada

MÓDULO

Minibio:
Mestranda em Artes pelo PPGARTES-IFCE. Tecnóloga em Artes 
Cênicas pelo IFCE-Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Ceará. Bacharela em Filosofia pela Universidade 
Estadual do Ceará. Especialista em Arte-Educação para o Ensino 
da Música pela Faculdade Darcy Ribeiro. Membro fundadora da 
Companhia Crisálida de Teatro e do coletivo Manada Teatro, 
Ceará. Professora do Curso Princípios Básicos de Teatro do 
TheTheatro José de Alencar e do Curso de Extensão em Teatro do 
Centro Cultural Bom Jardim. Desde 2001 dedica-se ao trabalho 
com as artes, investigando o teatro, a música, o corpo, a voz, o 
ritual e a ancestralidade nos cursos e grupos teatrais onde atua.



Minibio:
Reside e atua em Fortaleza-Ceará. Formada em Tecnólogo em Artes Cênicas 
(2010) e Licenciatura em Teatro (2019). Iniciou seus caminhos na luz em 2016 por 
uma paixão súbita e arrebatadora, que a fez reconhecer sobre o que queria 
profissionalmente se debruçar. Desde então estuda, pesquisa e se interessa por 
tudo que tem relação com iluminar. Atua como criadora, operadora de luz e técnica 
eletricista em contínuo aprendizado, principalmente com teatro e dança. Já 
operou shows como Mariana Aydar (Lgia Chaim), A Banda mais bonita da cidade, 
Ana CanAna Canas, Bloco das Travestidas e Sambadellas. Academicamente desenvolveu 
pesquisa com o foco de reconhecer a mulher como potencial criador e técnico na 
área da iluminação cênica, tendo sua defesa de TCC o tema: Mulher em foco: A 
iluminadora cênica e seu percurso formativo no contexto teatral de Fortaleza). 
Hoje, costuma fazer trabalhos continuados com alguns grupos e artistas locais, 
procurando participar do processo de concepção das peças, pois acredita que a 
iluminação é um pulsar fundamental para a construção da cena e da dramaturgia.

PROFESSORA

ALINE
RODRIGUES

Iluminação
Cênica

MÓDULO



Minibio: Alexandre Veras
Realizador, professor e pesquisador em cinema, vídeo-dança e artes 
instalativas. Foi fundador e coordenador do Alpendre-Casa de Arte, 
Pesquisa e Produção onde desenvolveu durante treze anos extensa 
atividade como curador de mostras de cinema e vídeo e exposições de 
artes visuais, além de coordenar seminários, cursos, palestras e o 
projeto de formação continuada com adolescentes - No Ar. Como um 
dos articuladores da implantação da Escola de Audiovisual de Fortaleza 
– Vila d– Vila das Artes, fez o desenho do itinerário formativo do curso e 
ministrou uma série de oficinas além de fazer parte do conselho. Foi 
também professor da disciplina Arte e Tecnologia, na Universidade de 
Fortaleza – Unifor e coordenador de diversos cursos no interior do 
estado como o Doc.Sertão em Quixeramobim. Nos últimos anos 
desenvolveu ainda intensa atividade na montagem de exposições.

MINISTRADA POR

ALEXANDRE
VERAS E GIOVANA

DE PAULA

Vivência Atelier
Rural: Cinema
Corpo e Espaço

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR 



Minibio:
Musicista; Técnica de Som e Pesquisadora Sonora. Faz parte do coletivo 
artístico Caratapa e desenvolve projetos com Música Experimental, Som 
Direto, Edição de Som, Trilhas e Instalações Sonoras. Ministrou oficinas 
de “Captação e Poética do Som”. Autora das Instalações Sonoras: 
“Caminhos Sonoros”(2014), uma deriva pelos sons da cidade de 
Fortaleza. “Lobo Temporal”(2016), uma composição musical com os 
sons internos do corpo humano – veias, artérias e coração e “Cratera 
LunaLunar”(2019), uma experimentação com frequências primordiais da 
natureza – transformações de sons da água, ar, terra e fogo em uma 
sobreposição a instrumentos afinados em 432hertz junto a imagens em 
movi-mento das fases da lua, que vem fazendo desde 2017 em 
observações do ciclo lunar. Na música, se apresenta com os projetos 
Noise Meditativo, Urú e Água Viva. No cinema, criou o desenho sonoro 
dos mais recentes filmes: Noturno (2021), Xique-xique (2020), Grande 
MiMistério (2020), Tremor iê (2019) e Boca de Loba (2018).

PROFESSORA

VIVI
ROCHA

Som para o
Audiovisual I:
Desenho
Sonoro

MÓDULO

De 21/03 a 31/03



Minibio:
Professora da UFC, do Instituto de Cultura e Artes. Atuo como realizadora em 
audiovisual, artista visual e em curadoria e práticas de formação. Sou 
graduada em Comunicação, com mestrado em Comunicação, doutorado em 
Sociologia/Filosofia e pós-doutorado em Práticas Artísticas e Curatoriais 
(Universidade de Lisboa-belas Artes) e em Obras Fílmicas em Artes 
Contemporâneas Universidade Paris III. Publiquei, como autora e/ou 
organizadora, sobretudo a partir de processos artísticos ou/e de pesquisa, os 
livlivros “Imagens Eletrônicas e Paisagens Urbanas” (Relume Dumará); 
“Fazendo Rizoma” (Hedra); “Cidade Anônima” (Hedra), I”magens 
Contemporâneas”. Vol I e II (Hedra); “Imagens que Resistem” (Intermeios), 
“Pós-Fotografia, Pós-Cinema” (Edições Sesc/SP); “Imagem e Liberdade” 
(Edições UFC). Realizei, com parcerias, as curadorias das exposições “Imagens 
à Superfície” (MAUC/UFC); “Embaralhando os Planos” (SemTítulo Galeria de 
Arte); “Cinema de Pequenos Gestos (des)Narrativos (CCBNB); “O Fazer Cinema 
ddas Artes Visuais” (CCBNB); “68º. Salão de Abril Sequestrado”; “Nomes” 
(Sobrado José Lourenço). Dirigi alguns trabalhos em Obras fílmicas: “Um Leito 
Suave para meu Pai”; “Passeio”; “Lavar o Mar”; “Caixa Escura para fazer 
Imagens de Som; “Extermínio”; “Cidade Anônima”. Dirigi o curta “Catadores” e 
o média metragem, em parceria, de “Decretadas”.

PROFESSORA

BEATRIZ
FURTADO

Apreciação
da Tela

MÓDULO



Minibio:
Multi-artista graduado no curso tecnólogo em Design de Moda, pela 
Faculdade Ateneu, residente na cidade de Fortaleza, Ceará. Iniciou 
seus estudos nas artes em 1999 no curso Princípios Básicos de 
Teatro, concluindo-o com êxito e paralelamente participava da oficina 
de atores do extinto colégio Marista Cearense, também ajudou a 
fundar a Companhia Argumento, onde participou de várias 
apresentações em diversos festivais do país. Em seguida iniciou seus 
esestudos em dança clássica, onde descobriu aptidão para maquiagem 
começando a maquiar as bailarinas para os espetáculos e quando se 
deu por conta estava maquiando as mães das bailarinas em suas 
residências. Logo após isso foi trabalhar em salão de beleza e 
continuou criando e desenvolvendo maquiagem para espetáculos 
teatrais no qual já foi premiado. Para aprimorar seus conhecimentos 
com maquiagem, participou de oficinas e cursos com nomes 
rrelevantes como Francisco Costa, Thilba Araújo, Beto França e Siva 
Rama Terra. 

PROFESSOR

NETINHO
GOUVEIA

Direção de Arte II:
Caracterização de
Personagem

MÓDULO



Ementa:
Tem o objetivo de ao longo dos 
encontros, refletir sobre os 
Direitos Humanos situam-nos a 
partir de quatro diferentes 
matrizes (emaranhamento de 
forças) que sustentam o Mundo 
Moderno (Navio Negreiro, 
PlaPlantação, Neoliberalismo e 
Brutalismo), mas também das 
táticas e estratégias infiltradas e 
combativas de resistências e 
re-existências das inumeráveis 
trincheiras de luta a essas 
matrizes de violências.

Minibio:
Integrante do Laboratório de Es-
tudos da Conflitualidade e Violên-
cia (COVIO/UECE), pesquisa-
dor-colaborador no Laboratório 
de Arte Contemporânea 
(LAC/UFC) e também pesquisador 
do Laboratório de Artes e Microp
olíticas Urbanas (LAMUR/UFC). 
Tem interesses nas áreas da So-
ciologia Imaginativa; Fabulação 
Crítica; Mediação de Leituras;
Bibliotecas-Livres e Encon-
tros-saraus, além do Pensamento 
Negro Radical. Mestre e douto-
rando pelo Programa de 
Pós-graduação em Sociologia
(PPGS/UECE

PROFESSOR

RÔMULO
SILVA

Po_éticas da Cena:
direitos humanos,
cinema e arte
contemporânea

MÓDULO

Dias 01, 02, 03, 04
e 16 de março



PROFESSOR

LUCAS
BESSA

Instrumento
Específico
Harmônico

MÓDULO

Minibio:
Licenciado em música pela 
Universidade Estadual do Ceará e 
bacharelando em composição pela 
mesma instituição. Trabalha na 
cena artística musical de Fortaleza 
desde o ano de 2012 quando 
ingressou como violonista no 
grupo de tgrupo de tradições populares 
MIRAIRA. Atuante na cena musical 
como violonista de música popular 
e também como compositor de 
música para cena, já participou de 
espetáculos como Ceará show e 
Guerreiros Santa Folia festeira. 

Ementa:
Desenvolver percepções e 
estímulos musicais por meio do 
estudo de instrumentação musical 
- aprofundando pilares 
harmônicos, melódicos e musicais. 
Os módulos são divididos em 
02(duas) etapas de aprendizagem 
ao longo do módulao longo do módulo.



PROFESSORA

BRENNA
FREIRE

Harmonia III
MÓDULO

Minibio:
Licenciada em Música pela 
Universidade Estadual do Ceará. 
Hoje atua tocando em eventos 
musicais em geral com vários 
artistas da cidade, como por 
exemplo: Marcos Lessa, Jorg 
Guedes, Mona Gadelha, entre 
outoutros. Paralelo a carreira como 
instrumentistas, atua, também, 
como professora de cavaquinho e 
violão.

Ementa:
A harmonia é uma etapa 
fundamental - o estudo da 
harmonia, por exemplo, acaba 
sendo fundamental para os 
estudantes de música. Elas estão 
diretamente relacionadas com as 
relações de encadeamento de sons 
simultâneos (asimultâneos (acordes). 
Tradicionalmente, obedece a uma 
série de normas que se originam 
nos processos composicionais 
efetivamente praticados pelos 
compositores da tradição europeia, 
entre o período do fim da 
RRenascença ao fim do século XIX.



PROFESSORA

JOYCE
FARIAS

Treinamento
Auditivo e
Vocal II

MÓDULO

Minibio:
É multi-instrumentista, cantora, 
compositora e educadora musical. 
Formada pelo Conservatório de 
música Alberto Nepomuceno e 
Licenciada no curso de música da 
Universidade Estadual do Ceará, 
atua como freelancer 
acacompanhando vários artistas na 
cena musical de Fortaleza e 
também como regente de coral.

Ementa:
O ouvido e  a escuta como 
elemento motriz de sensibilidade 
e expressão artística - neste 
módulo a escuta e o 
desenvolvimento de percepções 
são explorados como forma para 
ampliar a sensibilidade musical.



PROFESSOR

ERIC
BARBOSA

Campos de
Experimentação 
Musical Sonoplastia, 
Criação, Composição,
Trilha Sonora

MÓDULO

Minibio:
Compositor, produtor e 
artista-multimdia. Sua produção 
artistica transita por linguagens, 
como: música, performance, dança, 
arte sonora, audiovisual, artes 
visuais, novas tecnologias e 
intercruzamentos com músicas de 
terterreiro (investigando o transe e 
novas escutas como elemento de 
criação). No campo do audiovisual 
criou trilhas sonoras para 
curta-metragens, documentários e 
longa-metragens - unindo conceitos 
sonoros e de interpretação musical.

Ementa:
As práticas experimentais 
tornaram-se um campo de forças 
potente para o desenvolvimento das 
artes desde a primeira metade do 
século XX. O rompimento com a 
tradição, a proposição de novas 
formas de expressão e a postura de 
auautocrítica, muitas vezes vinculada a 
uma atitude radical em relação a 
valores artísticos consolidados, 
colocaram o experimentalismo como 
um elemento propulsor de diversos 
seguimentos artísticos. Métodos de 
criação de trilhas sonoras,  
sonoplsonoplastia, desenho de som,  
criação e composição.



Ementa:
Primitivas gráficas 
tridimensionais (pontos, 
arestas e faces). Polígonos. 
Técnicas específicas de 
modelagem. Modelagem por 
aplicação de modificadores. 
Introdução à aplicação e 
mapeamemapeamento de materiais 
simples e compostos. 
Técnicas básicas de 
iluminação. Classificação e 
posicionamento de câmeras. 

PROFESSOR

RICARDO
GRAÇA

Técnicas de
Modelagem 3D

MÓDULO

De 01/03 a
29/03/2022

Minibio:
Formado em Letras, 
mestrando em Comunicação, 
Especialização em Produção 
Audiovisual. Atua na área de 
criação desde 1998, com 4 
livros publicados e 7 cursos 
online na plataforma Udemy.
EngEngajado em projetos culturais 
e educacionais. Apaixonado 
por Narratologia,  Literatura, 
Cinema e Filosofia. Produtor 
independente e designer 
criativo na Jabuti Filmes.



Ementa:
A Godot é uma ferramenta capaz 
de gerir todo o ecossistema da 
produção de jogos. Nessa etapa o 
objetivo é criar exemplos capazes 
de deixar o seu jogo interagir de 
forma correta com elementos da 
física, som ambiente, conhecer o 
sisistema de mapas e de partículas.

PROFESSOR

GABURA

Desenvolvimento
de Jogos 2D com
a Godot:
Ecossistema

MÓDULO

14/03 a 06/04/2022

Minibio:
Apenas Gabura. Graduado 
em Audiovisual e Novas 
Mídias. Realiza trabalhos 
com Arte e Multimídia. Atua 
como Professor de Cultura 
Digital com ensino de 
Criação de Games, Robótica 
e Ine Inclusão Digital. É 
Desenvolvedor de Games 
Hobbysta, Maker, Hacker e 
Jogador de Roblox e 
Minecra.


