


• Elvis de Azevedo Matos – Diretor da SECULT-ARTE-UFC 

 

• Antônio Barroso Lima – Diretor do IEFES 

 

• Sandro Tomás Gouveia – Diretor do ICA   

  

• Wildney – Divisão de Desporto Universitário  

   

• Custódio Luís Silva de Almeida - Vice-Reitor  

  

 

 

 

Equipe 



 

Presente desde a Fundação da Universidade por 

meio de equipamentos culturais que foram sendo 

instalados progressivamente: Coral da UFC ou 

Madrigal da Universidade do Ceará (09/1958), 

Museu de Arte (25/06/1961), Teatro Universitário 

Paschoal Carlos Magno (26/06/1964), Casa 

Amarela Eusélio Oliveira (27/06/1971), Casa 

José de Alencar.  

A Cultura Artística se desenvolveu na na UFC e 

na cidade como um eixo de Extensão, 

gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão. 
 

 

 

A Cultura Artística na UFC 



 

A criação da Unidade Acadêmica 

Instituto de Cultura e Arte – ICA, em 25 

de junho de 2008, como parte do Programa 

de  Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI 

 

A criação da Secretaria de Cultura 

Artística – Secult-Arte, no dia 02 de 

março de 2012. 

 

 

 

Marcos da Cultura Artística na UFC 
 



 

 

 

Com a criação do ICA a UFC institui uma Unidade 

Acadêmica para promover a formação, em nível de 

Graduação, Extensão e Pós-Graduação, em diversas 

áreas da Cultura Artística: Moda, Música, Teatro Dança 

Cinema e Audiovisual, Gastronomia, abrigando 

também Filosofia, Comunicação Social – Jornalismo e 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 

 

Mas a gestão da Cultura Artística carecia de expansão 

e institucionalização. E para ocupar esse espaço, cria-

se a Secretaria de Cultura Artística. 

 

 

 

A criação do ICA 



 

 

A Secretaria de Cultura Artística 

tem por objetivo trabalhar pela 

articulação das iniciativas 

relacionadas às artes na UFC, 

incentivando, apoiando e 

promovendo ações e projetos.  

A Promoção da Cultura Artística na UFC é a 

missão da Secretaria de Cultura Artística 



O Objetivo principal da Secult-Arte 

é promover e fortalecer a cultura 

artística na UFC, aqui 

compreendida como dimensão 

inalienável da vida universitária. 

A Secult-Arte passa, então, a criar 

estratégias para o incremento da 

produção estética nas diversas 

linguagens das artes, e estimular a 

reflexão crítica sobre esta mesma 

produção. 

Objetivo principal da Secult-Arte 



 

Um marco da sistematização de um 

Projeto de Cultura Artística para a UFC 

foi a elaboração coletiva e aprovação 

pelo Conselho Universitário, em 2014, 

do Plano de Cultura, cuja atualidade o 

torna referência para o PDI 2018-2022. 
 

 

 

 

 

 

 

Plano de Cultura Artística da UFC 



O Plano de Cultura da UFC foi resultado de 

um trabalho de diagnóstico da realidade da 

produção artística e cultural na instituição, 

somado às colaborações de diretrizes e 

prioridades feitas por meio de processo de 

consulta pública à comunidade acadêmica, 

vislumbrando-se a elaboração de um 

documento norteador com metas e ações 

voltadas à política cultural da UFC que 

atendam às necessidades de produção, 

difusão, fruição e reflexão sobre as práticas 

artísticas e culturais realizadas na 

universidade. 
 

Plano de Cultura Artística da UFC 



 

Criação da Coordenadoria de Desporto 

e Lazer, em  1975 

 

Essa Coordenadoria, vinculada à Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis, nasceu 

para responder às exigências do Decreto 

Nº.  69.450, que instituiu a 

obrigatoriedade da Prática de Educação 

Física em todos os níveis de ensino no 

Brasil. 

A trajetória do Esporte na UFC 



Sempre vinculada à Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, a Coordenadoria 

de Desporto e Lazer, em 2009, passou 

a ser chamada de Divisão de Desporto 

Universitário e atualmente é 

denominada de Coordenadoria de 

Atividades Desportivas 
 

A trajetória do Esporte na UFC 



 

Somente com a criação do Curso de Educação 

Física (licenciatura e Bacharelado), em 1992, 

vinculado à Faculdade de Educação, o Esporte  

ganha estatuto acadêmico e científico na UFC. Até 

então era uma “atividade marginal”, realizada para 

cumprir exigências legais ou vista simplesmente 

como atividade corporal de entretenimento e lazer. 

A criação do Curso de Educação Física 

Um marco para o Desporto na UFC 



A criação da Unidade Acadêmica 

Instituto de Educação Física e 

Esportes – IEFES, em 17 de dezembro 

de 2009, como parte do Programa de  

Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, 

representou um passo largo  para a 

definitiva inserção do Esporte e da 

Educação Física no organograma 

acadêmico da UFC 

A criação do IEFES 



Em 17 de dezembro de 2009 o 

Conselho Universitário aprova a 

transferência do Curso de Educação 

Física da Faculdade de Educação 

para o Instituto de Educação Física e 

Esportes – IEFES  

Curso de Educação Física e a 

mudança para o IEFES 



Tendo como referência a gestão  

da Cultura Artística na UFC, a 

gestão do Desporto Universitário 

vislumbra a criação da sua 

Secretaria de Esportes  



Indicadores do Desporto Universitário na UFC 

Indicadores do Desporto Universitário na UFC 



Programa de Promoção da Cultura 

Artística na UFC 
AÇÕES 

 

* Programa UFC Arte 

- Interno 

- Externo (Parceria com Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará) 

* Encontro de Cultura Artística 

* Festival de Cultura da UFC 

* Corredor Cultural do Benfica 
 

 

Indicadores da Cultura Artística na UFC 



Indicadores da Cultura Artística na UFC 

EIXOS 

 

• Formação em arte 

• Investigação em arte 

• Produção em arte 

• Realização em arte 



Indicadores da Cultura Artística na UFC 

SEGMENTOS 

 

• Artes Integradas 

• Artes Visuais 

• Cinema 

• Dança  

• Design 

• Música 

• Patrimônio Cultural 

• Teatro 


