
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

03.06 A 09.06 
 

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. 

 
 
 

 

Editais de Seleção de Projetos Independentes 

Secretaria Municipal de Cultura (Promic) 

 

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) por meio do 

Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), 

publica três editais de seleção de Projetos Independentes 

de Bolsas, no âmbito do “Programa Fábrica – Rede 

Popular de Cultura”. Podem participar pessoas físicas e 

coletivos não-formais. Para mais informações e inscrições, 

acessar os links abaixo: 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 001/2021 - Chamamento Público para 
Seleção de Projetos Independentes de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação 

Artística e Cultural 
Período de inscrição: até 22.06, às 18h 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/258 
  

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 002/2021 - Chamamento Público para 
Seleção de Projetos Independentes de Bolsa Saberes, Fazeres e Identidades 

Período de inscrição: até 24.06, às 18h 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/259/ 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 003/2021 - Seleção de Projetos 

Independentes para Oficinas Criativas da Fábrica – Rede Popular de Cultura 
Período de inscrição: até 30.06, às 18h 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/255/ 

 
 

 

 

 
 
 

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 o 

vídeo inédito: “Vovó Fofuxa conta: ‘O pequeno príncipe’ 

(Saint Exupéry)”. 

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

 
 

 

 

 

 
 

De Uma à Outra 
Ocupação Usina Cultural 2021 

 
Como parte da programação do projeto Ocupação Usina 
Cultural 2021, o espetáculo “De uma à outra”, apresentado 
pela Companhia Te-Ser, com as atrizes Raissa Bessa e 
Raquel Sant’Anna, aborda a temática “Mulher”, com intuito 
de dar voz à memória de um coletivo feminino enquanto 
minoria que luta através do tempo para viver, ser e ocupar, 
com foco na realidade de três gerações de mulheres 
Londrinenses. Acesse o espetáculo. 
 

Data: 05.06, às 17h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3029 

 
 
 

Psicose 
Ocupação Usina Cultural 2021 

 
O Espetáculo “Psicose” integra a programação do projeto 
Ocupação Usina Cultural 2021. Partindo da dramaturgia de 
Sarah Kane, especificamente o texto “psicose 4:48”, 
somadas às inquietações da equipe, propõe reflexões a 
respeito do suicídio e da marginalização de transtornos 
mentais. Acesse o espetáculo. 
 

Data: 06.06, às 17h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3027 

 
 

 
Laboratório de Literatura OnLine: 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. Para inscrições, acesse aqui. 
 
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 

 
 

 

DESTAQUE DA SEMANA 

 

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE 

 

ATIVIDADES ONLINE 

 

 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/258/#/tab=main-content
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/259/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/255/
https://www.youtube.com/channel/UCNGYTIhtov5SWQGuPEg_3Yw
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615
https://www.youtube.com/watch?v=VD16DOsWIIQ
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3029
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3023/
https://www.youtube.com/watch?v=Yga0MdLPPKY
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3027
https://www.sescpr.com.br/curso/a-criacao-poetica-laboratorio-de-literatura/turmas/sesc-londrina-cadeiao/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3008


 

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 

 
 
 

Dica de Hoje Barracão Tangará 
 

A Vila Cultural Barracão Tangará, junto com a equipe 
gestora Tangará Produções, disponibiliza pequenos vídeos 
de dicas e técnicas das artes circenses. Para conferir, 
acesse o Instagram do Barracão Tangará. 
 

Período: até 29.12, todas as quartas-feiras, às 10h 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3020 

 
 

 

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 confira o conto inédito “Síndrome de 
Estocolmo”, escrito por Paulo Turino, com edição e 
apresentação do Bacharel em Artes Cênicas pela UEL, 
Lucas Turino. 
 

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

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

 
 

 
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/ 

 
 

 

 

 

 

 
Galeria Uffizi, Florença – Itália 

 
A Galeria Uffizi, em Florença, na Itália, está disponível para 
os amantes de obras de renomados artistas italianos. O 
museu conta com diversas esculturas, a maioria produzida 
entre os séculos XII e XVII, e obras de artistas como 
Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. 

Clique aqui para uma Visita 360º. 
 

https://www.uffizi.it/ 
 

 

 

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 

 

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 
 

 

 

 

 

TOUR PELOS MUSEUS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gu-7DLlrI14
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3012
https://www.instagram.com/barracaotangara/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3020
https://linktr.ee/SaraudoContoSurreal
https://linktr.ee/SaraudoContoSurreal
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2998/
https://artsandculture.google.com/story/cQVh5Rbqa2Q3dg
https://artsandculture.google.com/story/cQVh5Rbqa2Q3dg
https://www.uffizi.it/
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2893
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2908
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2939
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2967
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2970
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2976
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 

 

 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3014
mailto:sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-londrina-sec-cultura
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-londrina-sec-cultura
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318
https://sabermuseu.museus.gov.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248
https://bit.ly/2ZSAnav
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.londrina.londrinacultura
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.londrina.londrinacultura
https://bit.ly/39kjaK6

