SUGESTÃO DE PAUTA
UFPA REALIZA V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TEATRO
Sugestão de imagens: Imagens de espetáculos teatrais, imagens do ETDUFPA, imagens dos últimos
Seminários de Pesquisa em Teatro, etc
Informações
O teatro tem a capacidade de encantar desde o inicio dos tempos e seus espectadores sabem como a
performance dos artistas, a música, a cenografia e as histórias vividas no palco juntam-se em um espetáculo
capaz de emocionar, envolver e ensinar. Focando neste tipo de arte, os professores do Curso de Licenciatura
em Teatro da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará realizam a partir da segunda-feira,
28, o V Seminário de Pesquisa em Teatro.
O tema desta edição é “Teatro Pássaro Junino e Outras Paixões”. O evento é aberto ao público da
comunidade universitária e a todos que tenham interesse em conhecer a área teatral com mais profundidade.
A programação segue até o dia primeiro de novembro, recheada de debates, palestras e espetáculos que
contam com a participação de professores, pesquisadores e artistas.
No dia 28, o público deve efetuar um credenciamento, realizado das 15h às 18h. Em seguida, às 18h, a
programação começa oficialmente com a apresentação de uma roda de carimbo, tendo a participação
especial do Professor Mestre Éder Jastes e do Professor Doutor Jaime Amaral. Em seguida, o publico
assistirá ao espetáculo “Iracema Voa” e participarão de uma conferência com o Professor Doutor João de
Jesus Paes Loureiro e uma mesa-redonda com expositores de grupos artísticos diferentes.
Os dias seguintes, 29, 30, 31 de outubro e dia primeiro de novembro, a programação continua com o mesmo
ritmo, com palestras e espetáculos com elementos que vão além do teatral, enveredando pela música e
dança. Nas palestras, debates e mesas-redondas, o público e os ministrantes conversarão sobre o teatro
clássico, abordando Shakespeare, e o teatro popular brasileiro, abordando o folclórico.
Serviço:
V Seminário de Pesquisa em Teatro – “Teatro Pássaro Junino e Outras Paixões”
Data: de 28 de outubro a 1º de novembro
Hora: A partir das 15h
Local: Escola de Teatro e Dança da UFPA - ETDUFPA, Rua Jerônimo Pimentel, 546, esquina com a
Travessa D. Romualdo de Seixas - Umarizal.
Saiba mais:
● Saiba mais: http://goo.gl/LvJhJP
Sugestão de entrevistado:
● Professor Edson Fernando
Contatos:
● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA
Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com

