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Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio apresenta 
a segunda edição de sua Conferência em modo virtual

Na abertura, participação especial de Guilherme Terreri
A II Conferência do Fórum Interuniversitário de Cultura vai acontecer virtualmente nos dias 
25, 26 e 27 de maio, e contará, em sua abertura, com a participação de Guilherme Terreri, 
professor, ator, youtuber, comediante e drag queen brasileiro, mais conhecido pelo nome 
artístico Rita von Hunty, e também de Helena Vieira, de Celia Xakriabá e Cíntia Guedes, que 
terão a mediação de Carmen Luz. A Conferência, em sua segunda edição, continuará 
promovendo a expansão, a expressão e a convergência de ideias na área de cultura e 
manifestações artísticas no estado do Rio de Janeiro, lembra Adriana Schneider, 
superintendente de Difusão Cultural do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.

Nos dias 13, 17, 18 e  20 de maio, aconteceram encontros de pré-conferência, que contarão com a 
presença do secretário de Cultura do Município do Rio de Janeiro, Marcus Faustini, da 
secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle 
Barros, e do secretário Municipal das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano. 

O Fórum Interuniversitário de Cultura (FIC – RJ) é um acordo interinstitucional formado, em 
2014, por 11 instituições de ensino superior: UFRJ, UFRRJ, UFF, Unirio, IFRJ, IFF, UERJ, UENF, 
UEZO, CEFET-RJ e Fiocruz. Segundo a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura 
da UFRJ, Tatiana Roque, o FIC-RJ foi criado para promover o intercâmbio entre as universidades e 
articulações com órgãos governamentais e não governamentais, desenvolvendo ações de 
divulgação artística e cultural, em estreito diálogo com a sociedade.

A Conferência é muito importante para a construção coletiva de uma política cultural para as 
universidades e institutos do FIC-RJ", a�rma Adriana Schneider. "A participação não somente das 
comunidades universitárias, mas de toda a sociedade civil, é muito necessária", completa.

Por isso, no palco virtual da Conferência do FIC- RJ, os participantes também terão a 
oportunidade de conferir apresentações artísticas de animações, performances, dança, 
interatividade e música, estabelecendo uma articulação entre as instituições públicas de 
ensino e pesquisa do Estado do Rio de Janeiro com o uso criativo das novas mídias digitais. 
Para participar do evento, é preciso se inscrever pelo site www.�crj.org. Con�ra também a 
programação nas redes sociais do FIC: 
@�crj.o�cial 
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Programação
Conferência 

  25 de maio
9h | Mesa de abertura 
Participantes:
Tatiana Roque (Secretária Executiva do FIC-RJ)
Caio Meira (Assessor da Presidência da Faperj)
Adriana Schneider (Coordenadora Executiva da II Conferência)

9h20 | Mesa Temática “Diversidade, representatividade e Interseccionalidades”
Participantes:
Helena Vieira
Guilherme Terreri
Célia Xakriabá (PPGAn/ UFMG)
Cintia Guedes (IHAC/ UFBA)
Mediação: Carmen Luz (Cia. Étnica)

11h |  Encontro Gestores de Cultura das IEPs 
            Encontro Estudantil de Arte e Cultura

14h | Mesa Temática “Formação, pesquisa, saberes e fazeres artísticos”
Participantes:
Danieli Balbi (ECO/UFRJ)
Edson Sodré (Grupo Teatral Kriadakí; UNIRIO)
Daniel Munduruku
Isabel Portela (Casa do Lago/Museu da República)
Mediação: Dieymes Pechincha (PPGAC/UFRJ)

16h | Grupos de trabalho

18h | Apresentação artística

  26 de maio
9h | Mesa Temática “Gestão, espaços e equipamentos culturais”
Participantes: 
Xandy MC (Coletivo Pac’stão)
Quito Tembe (Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique)
Keyna Eleison (MAM)
Simonne Teixeira (UENF)
Mediação: Felipe Eugênio (Cooperação Social/Fiocruz)

11h |  Encontro Produtores Culturais das IEPs 
             Encontro de Artistas-pesquisadores das IEPs
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14h | Mesa Temática “Arte, Cultura e Trabalho”  
Participantes:
Thabata Castro (PPGArtes/UERJ)
Letícia Guimarães (Museu da Vida/Fiocruz)
Lobo Mauro (COM/UFRJ)
Fernando Mencarelli (Ação Cultural/UFMG)
Mediação: Ana Luisa Lima (IFRJ)

16h | Grupos de trabalho

18h | Apresentação artística

  27 de maio
9h | Mesa Temática “Cultura, cidades, direitos e movimentos sociais”
Participantes:
Felipe Carvalho (Grupo Diversidade Niterói; DSP/UFF)
Gizele Martins (Frente de Mobilização da Maré)
Leandro Santanna (Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira)
Renato Emerson dos Santos (IPPUR/UFRJ)
Mediação: Renata Silêncio (IFRJ)

11h | Grupos de trabalho

15h | Plenária Final
Participação condicionada à efetiva participação nos grupos de trabalho e encontros setoriais

18h | Apresentação artística

* Programação sujeita a alterações

Ao longo de 2020, nosso desa�o como Fórum Interuniversitário de Cultura foi não estagnar, mas 
expandir e proporcionar dinâmicas e encontros que experimentassem novas linguagens, 
explorando os limites das ações culturais nas instituições de ensino e pesquisa no Rio de Janeiro.

Na era de intensas relações multimídias, nosso movimento compreende ser íntimo e 
coletivo, ser singular e plural. Ser coletivo, plural, variado, múltiplo com riqueza na 
diversidade de nossa programação.

Contato:
�c@forum.ufrj.br
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