
 
AGENDA VIRADA 

CULTURAL 

13.05 A 19.05 
 

Esta agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por 
artistas, grupos e instituições. A programação listada é composta por 
ações cadastradas na Plataforma Londrina Cultura, e resultado de 
pesquisa em diversos canais, trazendo variedade e pluralidade de 
linguagens culturais. As atividades voltadas para o público infantil estão 
sinalizadas. 

 
 
 

 

19ª Semana Nacional de Museus 

"O futuro dos museus: recuperar e reimaginar" 

 

Estão abertas as inscrições para 19ª Semana Nacional de 

Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - 

IBRAM. A programação local reune museus das cidades de 

Londrina, Ibiporã, Cambé, e Rolândia, além das instituições 

de ensino UEL e UniFil. As atividades serão online e 

gratuítas. 

 

Programação Local 

 

17.05 
 

14h às 15h15 - "Museu: uma memória compartilhada" Museu Municipal de Rolândia. 
Apresentação de vídeo documentário sobre o Museu Municipal de Rolândia, e discussões 
sobre o atual papel dos museus e a oportunidade de reimaginar sua missão. 
 

15h30 às 16h30 - “Bate papo com o autor Leandro Magalhães sobre o livro ‘As 
Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina’, para alunos da educação básica”. 
Apresentação da obra “As Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina”, do Projeto Educação 
Patrimonial e bate-papo com alunos do ensino fundamental. 

 
18.05 

 

14h às 15h10 -  “A Museologia social e seus desafios” 
Apresentação do vídeo-documentário “Museologia social: cidadania, direitos humanos e 
afetos”. 
 
15h20 às 16h30 - A história oral e a preservação do patrimônio imaterial do Município 
de Ibiporã por meio da culinária e dos hábitos trazidos por famílias pioneiras – 
registro em filmes e livro (2020). 
Apresentação do projeto audiovisual e editorial “Cozinha do Pioneiro - Sabores e Riquezas 
de Ibiporã”. 

 
19.05 

 

14h às 15h10 - Depoimento dos principais atores que fundaram e atuaram no Museu 
Histórico de Cambé 
Apresentação de vídeo-documentário sobre o Museu Histórico de Cambé nos seus 36 anos 
de existência. 
 
15h20 às 17h00 - Encontro Online - Projeto “Museu de Arte de Londrina em diálogos: 
Artistas, Acervo e Memórias”. 
Encontro online, com relatos e bate-papo com os convidados e a convidada a partir da Arte 
de Londrina (MAL). 

 
20.05 

 

14h às 15h10 - Apresentação do projeto de organização, seleção do acervo e 
retomada da área de exposição do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI) 
(2021) 
Apresentação do processo de reorganização do acervo e a transformação visual interna e 
de retomada da área de exposição para atendimento de visitações. 
 
15h20 às 17h00 - Palestra: "Reabertura cultural além dos protocolos", com Beth 
Ponte  
A pandemia de COVID-19 completou um ano. Quais são as perguntas que gestores e 
agentes culturais devem se fazer? Que habilidades os espaços culturais precisam ter para 
navegar essas incertezas e continuar sendo relevantes para suas comunidades? 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2971/ 

 
 

 
Exposição Virtual "Obras do Jardim", em 

comemoração aos 28 anos do Museu de Arte de 
Londrina 

 
Em comemoração ao aniversário de 28 anos do Museu de 
Arte de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura 
apresenta a Exposição Virtual "Obras do Jardim", com cinco 
esculturas compostas pelos artistas Caciporé Torres, 
Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado, Zanzal Mattar e 
Vanda Pepiliasco. Todas as obras integram o acervo do 
Museu de Arte de Londrina. 
 

Período: de 12.05 a 31.12 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3012 

 
 

 
 
 
 
 

Laboratório de Literatura OnLine: A Criação Poética 
 

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Literatura 
- A Criação Poética. O curso online, ministrado por 
Samantha Abreu, aborda algumas das principais teorias 
poéticas, o uso especial da linguagem e suas funções na 
poesia, os processos de criação do poema e seus pontos de 
contato com outras artes e gêneros, passando, também, 
pela relação do poeta com o mundo.  
 
Período do curso: de 09.06 a 28.07, todas as quartas-feiras, 

das 19h30 às 20h30 
 

Preço: R$12,00 para trabalhadores do comércio e 
dependentes / R$20,00 para o público em geral 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3008 

 
 

 

DESTAQUES DA SEMANA 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1114
http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1114
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2971/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3012
https://www.sescpr.com.br/curso/a-criacao-poetica-laboratorio-de-literatura/turmas/sesc-londrina-cadeiao/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3008


 

 
 
 

Canal da Vovó Fofuxa 

 
Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, 

traz a personagem Vovó Fofuxa para narrar seus contos, 

receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das 

clássicas até às de Geografia. Nesta semana, confira os 

vídeos inéditos: “Vovó Fofuxa ensina a fazer um fantoche de 

bexigas”, “Vovó Fofuxa ensina a fazer uma raposa de 

rolinho de papel higiênico” e “Vovó Fofuxa conta: ‘A onça e 

a raposa’, de Câmara Cascudo”. 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615 

 
 

 
 

 

 

 

Ler&Brincar: Contação de histórias e 

oficina para crianças 

 
Todos os sábados, no Sesc Cadeião, as crianças poderão 
participar de uma contação de história e, em seguida, de um 
atividade lúdica para expressarem a sua criatividade. Vagas 
limitadas e inscrições limitadas. 
 

Período: até 29.05, todos os sábados, às 15h30 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 

Preço: Gratuito 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3011 

 
 
 
 

 

 
 

Pint of Science 2021 - 4ª Edição Londrina-PR 

 
O Pint of Science Londrina é um evento que leva a ciência 
aos bares da cidade, criando um ambiente leve e 
descontraído, com o objetivo de aproximar a sociedade às 
pesquisas acadêmicas em uma linguagem menos formal. O 
tradicional encontro científico que acontece nos bares do 
mundo inteiro, terá, mais uma vez, edição no formato online. 
Mais detalhes podem ser acessados em 
https://pintofscience.com.br/events/londrina. 
 

Programação Local 
 

17.05 

19h: Seja Homem! Retratos das masculinidades 
19h: Nanotecnologia: Futuro ou Passado? 

20h30: Solo vivo 
20h30: Quanto tempo o tempo tem? 

 

18.05 

19h: Floresta em pé 
19h: Agora ou depois? Os dilemas do procrastinador 

20h30: Black is the new language 
20h30: Respire fundo: A atividade física em centros urbanos 

 
19.05 

19h: Look do dia: Moda sustentável 
19h: Pobreza menstrual: Uma questão para além dos nossos olhos 

20h30: Entrando na Matrix 
20h30: Cabeças Pensantes: Uma reflexão sobre o ensino no Brasil 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3017 

 
 
 

Cantata para Edward Bond 
Poética para tempos sombrios 

 
Video-Teatro que faz parte do Projeto "Ná-a Vozes 
Anoitecidas", do Grupo Caos e Acaso de Teatro / FTO - 
Fábrica de Teatro do Oprimido de Londrina, que investiga 
novas possibilidades de narrativas cênicas. O vídeo 
"Cantata para Edward Bond" é uma cena inspirada nos 
manifestos, poesias e textos não teatrais do dramaturgo 
contemporâneo inglês Edward Bond. 
 

Período: até 30.05 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3013 
 

 
 

Arte com Canva: Curso Online 
 

Descubra como criar de forma rápida, fácil e prática, logos, 
banners, post, cartões de visitas e muito mais. O curso 
ensina como criar designs com o Canva, mesmo sem ser 
um profissional. Cursos com certificado de 10 horas. Aulas 
100% online e ao vivo. 
 

Período: até 27.05, todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h40 

 
Preço: R$15,00 para trabalhadores do comércio e 

dependentes / R$20,00 para o público em geral 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3000 

 
 

 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

ATIVIDADES INFANTIS PRESENCIAIS 

 

ATIVIDADES ONLINE 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNGYTIhtov5SWQGuPEg_3Yw
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3011
https://pintofscience.com.br/events/londrina
https://pintofscience.com.br/events/londrina
https://pintofscience.com.br/events/londrina
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3017
https://www.youtube.com/watch?v=9h6IhdJvn3I
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3013
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3000


 

Filmar e editar vídeos: Curso Online 
 
Curso online que ensina como criar vídeos de qualidade 
utilizando um smartphone. Aprenda a filmar e editar vídeos 
de maneira simples e fácil. Cursos com certificado de 10 
horas. Aulas 100% online e ao vivo. 
 

Período: até 27.05, todas as terças e quintas-feiras, 
às 20h20 

 
Preço: R$15,00 para trabalhadores do comércio e 

dependentes / R$20,00 para o público em geral 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3001 
 

 
 

Podcast Sarau do Conto Surreal 
 

Podcast de Contos Absurdos, Abstratos e Surreais. Toda 
semana são apresentados “Contos Fantásticos” para você 
ouvir em casa, e imaginar as mais inimagináveis histórias. 
Esta semana apresentamos o conto inédito “Uma Garota no 
Penhasco.”, escrito por Isabela Zocolaro, com edição e 
apresentação do Bacharel em Artes Cênicas pela UEL, Luca 
Turino. 
 

Período: até 31.12, todas as terças e quintas-feiras 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/ 

 
 
 

Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica 

 
“Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica” é um curso 
ministrado por Samantha Abreu que une teoria e prática, 
abrangendo grandes momentos da crônica em nossa 
literatura, analisando nossos maiores expoentes e algumas 
técnicas  de  escrita  criativa.  Informações  pelos  fones: 
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7707. 
 

Período do curso: até 26.05, todas as quartas-feiras, 
das 19h30 às 20h30 

 
Preço: R$12,00 para trabalhadores do comércio e 

dependentes / R$20,00 para o público em geral 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/ 

 
 

 
ClubeTeen OnLine - Encontros de 

Leitura para Adolescentes 
 

O Clube Teen OnLine é um grupo de leitura para os 
adolescentes compartilharem suas impressões, seus gostos 
e percepções a respeito dos principais livros “teen”, como 
os da saga Harry Potter, aos livros do John Green, 
passando por Fangirl, Jogos Vorazes, e outros. 

 
Período: até 26.06, todos os sábados, às 10h 

 
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do 

comércio e dependentes / R$15,00 para o público em geral 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2998/ 

 
 

 

 

 

 

 

Curso de Multimídia: edição de fotos e vídeos 

 
Curso para desenvolvimento de conhecimentos em diversas 
linguagens do audiovisual. Neste primeiro módulo, de 30h, 
aprenda a criar e editar áudios e vídeos de forma prática e 
acessível. 
 

Período: até 29.05, todos os sábados, às 9h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$39,00 para trabalhadores do comércio  
e dependentes / R$56,00 para o público em geral 

Classificação Etária: 12 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945 

 
 
 

 

 

 

 

Visita virtual ao Museu Frida Kahlo 

 
O Museu Frida Kahlo, também conhecido como “Casa Azul”, 
por conta da estrutura de paredes azul-cobalto, é um 
museu-casa histórico e museu de arte dedicado à vida e à 
obra da artista mexicana Frida Kahlo. Está localizado no 
bairro Colonia del Carmen de Coyoacán, na Cidade do 
México. Faça um tour virtual no link abaixo. 
 

https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-
virtual/ 

 
 
 

Vídeos em homenagem ao Museu Histórico de 
Londrina e acervo virtual 

 
Vídeos tematizados, com depoimentos e homenagens, para 
comemorar meio século do Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss. 

 
 

Canal do youtube do Museu Histórico 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837 

 
Coleção Foto Estrela 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

TOUR PELOS MUSEUS 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3001
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2998/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889


 

Coleção Família Matsubara 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2893 

 
Coleção Família Lucinger 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2908 
 

Projeto Coleção: Fotografias de Familia 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937 
 

Tema: Vacina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2939 
 

Coleção de Malas em busca de sonhos e de uma vida 
melhor em outras Terras 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2967 
 

Coleção Farmácias Manipulação de Medicamentos 
Farmácia M. Isabel 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2970 
 

Coleção Família Udihara - Doação de Isao Udihara 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2976 
 

Vídeo obras urbanas / Desenvolvimento de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2982 
 

Primeiras escolas e grupos escolares de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3014 
 
 
 
 
 

 
 

Inscrições para empréstimo de equipamentos de 
audiovisual do NPD Londrina 

 
Estão abertas as inscrições para solicitações de empréstimo 
e utilização de equipamentos de captação de imagem, som 
e edição do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD 
Londrina). O regulamento e a descrição dos equipamentos 
estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Londrina e 
Plataforma Londrina Cultura. 
 
Período: até 31.12 
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br 
Preço: Gratuito 
Classificação: 18 anos 

 
Informações: 

http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-
londrina-sec-cultura 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318 

 
 
 

Saber Museu 

 
O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na 
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas, 
outros ainda vão abrir. 
 
 

https://sabermuseu.museus.gov.br/ 
 
 

 
Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 

financiamento 

 
O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam 
projetos audiovisuais com financiamento de recursos. 
 
CONTEUDISTA: Ancine 
CERTIFICADOR: Enap 
CARGA HORÁRIA: 20h 
 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248 
 

 
 

“Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina 
Cultura” (Android) você também pode acessar diversos 
conteúdos referentes à produção cultural local, como: 
curtas-metragens, canais de grupos culturais e de artistas, 
álbuns musicais, páginas sobre espaços culturais, entre 
outros. Clique aqui ou acesse o QR Code abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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