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 1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1. Histórico 

 
Criada como Coordenadoria de Assuntos Culturais em 1971, tornou-se órgão 

suplementar da Universidade Estadual de Londrina – UEL em 7 de junho de 1978. 

Está vinculada academicamente ao Centro de Educação, Comunicação e Artes/ 

CECA e subordinada administrativamente à Reitoria.  

1.2. Missão 

Fomentar a formação, produção, fruição e manifestação cultural, visando a 

melhoria de vida do cidadão e da sociedade em âmbito local, regional e nacional, 

integrado à comunidade cultural acadêmica. 

1.3. Objetivo 

Suplementar as atividades acadêmicas dos cursos vinculados ao Centro de 

Educação, Comunicação e Artes e correlatos a sua área de atuação, contribuindo 

com a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

desenvolver programas, projetos e atividades na área de Cultura e Arte voltados 

para a Missão da Casa de Cultura UEL. 

1.4. Apresentação  

Uma Casa para a Cultura. É esta a idéia que assenta os alicerces da Casa de 

Cultura, um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina articulado 

com a sociedade, de forma que faça valer o compromisso com o ensino, pesquisa e 

extensão. A mediação, formação e educação, embasa o compromisso social da 

Casa de Cultura relacionando os diversos aspectos que implicam a produção do 

conhecimento, da cultura e da arte, tendo como premissa o acolhimento dos 

diferentes sistemas culturais ligados aos seus respectivos produtores, tanto no 

âmbito coletivo como individual.  

Referência central no incentivo, produção e fomento de atividades culturais e 

artísticas, a atuação da Casa de Cultura está voltada para quatro grandes áreas: 

Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Cinema e Vídeo – e como promotora, 

apoiadora ou parceira, está presente nos mais importantes acontecimentos culturais 

da cidade e região.  



Em 2014, estreitou o envolvimento com as políticas públicas em educação e 

concretizou mediante o enredamento com o Programa de Iniciação à Docência 

PIBID/ CAPES com as ações coordenadas pelas Divisões, envolvendo as escolas 

públicas no processo de formação e fruição artística. Pode-se notar possibilidades 

concretas de desenvolvimento de projetos que possam induzir e favorecer a 

construção de elos entre a universidade e a educação básica, no qual a arte e 

cultura se apresente de forma mais inclusiva e democrática. 

Além dos projetos, programas e atividades, a Casa de Cultura conta com os 

espaços do Cine Teatro Universitário Ouro Verde, Cine Com-Tour/UEL, Sala Romulo 

Veronesi no Edifício Julio Fugantti - 11º Andar (Sede administrativa e do Centro de 

Documentação), Casa Branca (espaço das Artes Visuais), Barracão Vermelho 

(espaço das Artes Cênicas) e Casa Tupi (espaço da Música). A Casa de Cultura 

possui, assim, espaço para exposições de Artes Visuais e apresentações artístico-

culturais, espetáculos de Artes Cênicas, estrutura para ensaios, oficinas, palestras, 

cursos, seminários, encontros e um Centro de Documentação. As atividades 

formativas levam a comunidade para dentro da Casa de Cultura, estendendo para 

um maior número de pessoas o conhecimento das práticas artísticas e culturais.  
 
2. ESTRUTURA FÍSICA  

 
A Casa de Cultura da UEL conta com os seguintes espaços: Cine Teatro 

Universitário Ouro Verde (Rua Maranhão, 85), Cine Com-Tour/UEL (Av. Tiradentes, 

1441), Sala Romulo Veronesi no Edifício Julio Fugantti – (Rua Souza Naves, nº 9 - 

11º Andar), Casa Branca (Av. JK, 1973), Barracão Vermelho (Av. Celso Garcia Cid, 

205) e Casa Tupi (Rua Tupi, 210). 

 
 
 
LOCAL ÁREA (em m²) 
Cine Teatro Universitário Ouro Verde (inativo) 2.888,72 
Cine COM-TOUR/UEL 982,62 
Sala Rômulo Veronesi - 11º Andar Ed. Júlio Fuganti 710 
Casa Branca       635,25 
Barracão Vermelho 759 
Casa Tupi 1.300 
TOTAL 7.275,59 

 



 
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - CASA DE CULTURA 
3.1. Organograma 
3.1.1. Diretoria e Secretaria Administrativa: atendimento, apoio e suporte às 
atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas pelas divisões; prestação de 
serviços e atendimento à comunidade interna e externa; desenvolvimento de ações 
no âmbito cultura. 

 
Diretora: Profª Ms. Cleusa Erilene dos Santos Cacione 

                  Secretária Executiva Designada: Daniela  Grosso Borin 
 
3.1.2. Divisão de Artes Cênicas: Organização e execução de espetáculos, eventos 
paralelos, projetos socioculturais, atividades formativas, oficinas, cursos, 
conferências e apresentações, além de dar suporte ao Festival Internacional de 
Londrina – FILO. 

                   Chefia de Divisão: Profª Ms. Laura Carla Franchi dos Santos 
                   Técnico Administrativo: Paulo Sergio Braz 

 
3.1.3. Divisão de Artes Plásticas: Organização e execução de exposições, 
Intervenções artísticas, performances, cursos, oficinas, workshops, palestras, 
conferências, mesa redonda, oficinas para crianças e adolescentes, ateliê 
permanente, mediações e oficinas. Realiza anualmente o Evento Arte Londrina. 

 
                     Chefia de Divisão: Prof. Dr. Danillo Gimenes Villa 
                     Técnico Administrativo: Maristela Cestari Panza Barbosa 
     
 
 3.1.4. Divisão de Cinema e Vídeo: Exibição de Sessões de cinema diariamente, 
mediação de empréstimo e locação do espaço para eventos de escolas de música, 
de escolas da educação básica bem como para conferências, palestras e cursos. 
Também dá suporte à mostra de cinema anual da Kinoarte. 

Chefia de Divisão: Carlos Eduardo Lourenço Jorge 
Técnico em Assuntos Universitários: Erasmo Cambuí de Melo 
Filho 

 
3.1.5. Divisão de Música: Subsídio às ações da Orquestra Sinfônica - OSUEL, do 
Grupo de Música Histórica - NEUMA, dos Coros da UEL (Coro Adulto, Coro Infantil, 
Coro Juvenil, Coro Anos Dourados, Coro do Campus e HU em Canto), da Orquestra 
Prelúdio. Também dá suporte ao Festival de Música de Londrina – FML. 

Chefia de Divisão: João Carlos Rolim de Souza 
                               
                              Encarregada do Setor Instrumental: Erna Verônica Vogler Chaves 
                              Encarregado do Setor Vocal: Denis Pereira do Amaral Camargo 

 
 

3.1.6. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA: Centro de Documentação: 
Catalogação e classificação dos acervos recebidos através de doações, além da 



disponibilidade de consulta pela comunidade interna e externa ao material impresso, 
sonoro e audiovisual. 

                            Técnico Administrativo: Milton Junior Moreira 
 

 
3.2 Parcerias e Convênios 

 
3.2.1. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 

Londrina – FAUEL 

3.2.2. AMEM - Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná 
3.2.3. AAFML – Associação dos Amigos do Festival de Música de Londrina 
3.2.4. APD – Associação dos Profissionais de Dança 
3.2.5. Associação Coral UNICANTO 
3.2.6. KINOARTE – Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina  

3.2.7. SESC Londrina. 
 
4. EQUIPE 

 

4.1. Servidores 

 
Tabela 1: Número de servidores na Casa de Cultura – 2005 a 2016 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Técnicos-
Adminis-
trativos 

99 97 96 91 94 92 88 90 89 82 82 75 

Docentes 3 2 2 4 4 6 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 102 99 98 95 98 98 91 93 92 85 85 78 

Fonte: PRORH jun/2017   

 
 
4.2. Estagiários 

A Casa de Cultura constitui-se em campo de estágio para os cursos, cuja 

área de atuação seja na ação cultural,  tais como: artes cênicas, artes visuais,  

música, letras, ciências sociais, serviço social, comunicação social e outros. Além da 

atuação na ação cultural propriamente dita, há possibilidades de estágio nas áreas 

de apoio como: design gráfico, design de moda, com. social - relações públicas, 

administração, arquitetura e urbanismo e outros. Ressalta-se que a partir do 

entendimento de que a arte e a cultura humanizam, o órgão pode atender qualquer 

curso que trabalhe na perspectiva da formação de agentes culturais, estando aberto 



a qualquer estudante que queira participar de seus projetos e ações. No entanto, 

considerando as limitações impostas pela Lei Federal de Estágio, a Casa de Cultura 

possui atualmente três vagas de estágio extracurricular: uma de Artes Cênicas, uma 

de Artes Visuais e uma de Jornalismo. Para estágios curriculares e demais 

atividades acadêmicas, continua aberto o campo de estágio. Em 2016 a Casa de 

Cultura recebeu 35 estagiários, ficando assim distribuídos: 01 estagiário do curso de 

Jornalismo; 16 estudantes do curso de Artes Cênicas, 17 estudantes do Curso de 

Ates Visuais, sendo 16 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

– PIBID E 01 aluno do Ensino Médio. 

 
Tabela 2: Número de estagiários na Casa de Cultura no período de 2007 a 2016 

Curso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Administração 1           0 0 0 0 
Artes Cênicas 25 24 16 2 2 2 2 3 3 16 * 
Artes Plásticas 2 3 1 2 2 2 2 2 16 17 ** 
Biblioteconomia 1 2 2 1 1   12 1    
Ciências Sociais             0 0   0 
Comunicação 
Social 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

Desenho Industrial 2             0   0 
Design de Moda               0   0 
Filosofia               0   0 
História               0   0 
Música 1             0   0 
Serviço Social               0   0 
Veterinária                   0 
Ensino Médio               0 2 1 
TOTAL 35 33 21 6 6 5 17 7 22 35 
* Dos 16 estagiários de Artes Cênicas, 15 participam do Núcleo de Produção da Divisão de Artes 
Cênicas - ** Dos 17 estagiários de Artes Plásticas, 16 são do PIBID. 
 
 
5. ATRIBUIÇÕES (resumo das atribuições do Órgão)  

As atribuições da Casa de Cultura estão resumidas a seguir, de acordo com 

sua estrutura administrativa: Diretoria e Secretaria Geral: atendimento, apoio e 

suporte às atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas pelas divisões; 

prestação de serviços e atendimento à comunidade interna e externa; 

desenvolvimento de ações no âmbito cultura; Divisão de Artes Cênicas:  formação, 

produção e promoção na área de artes cênicas; Divisão de Música: música 

orquestral e coral, formação, produção, fruição e manifestação cultural; Divisão de 

Artes Plásticas: promoção de Exposições, formação, produção cultural e mediações; 



Divisão de Cinema e Vídeo: desenvolvimento de atividades na área de cinema e 

vídeo).  A Casa de Cultura mantém ainda a Orquestra Sinfônica da UEL, o Setor 

Vocal da UEL, atualmente com seis coros e o Projeto NEUMA voltado à performance 

de Música Histórica. 

O Cine Teatro Universitário Ouro Verde, que é vinculado à administração 

geral da Casa de Cultura, sedia eventos artísticos e culturais, promovidos pela Casa 

de Cultura e por outras unidades da Universidade, bem como os promovidos por 

terceiros por meio da cessão do espaço. O Teatro está com suas atividades 

suspensas desde 12 de fevereiro de 2012 em razão do incêndio ocorrido. 

A Casa de Cultura mantém ainda o Cine Com-Tour/UEL, espaço para 

exibição de filmes e outras atividades artísticas, culturais e acadêmicas. 

 

5.1. Divisão de Artes Cênicas  
 

A Divisão de Artes Cênicas tem como foco a formação pedagógica dos 

alunos do curso de Artes Cênicas, através da realização de oficinas e workshops 

não contempladas na grade curricular, bate-papos e demonstrações de trabalho 

com artistas que dialogam com os interesses artísticos dos professores e alunos, e 

promoções de espetáculos não contemplados pelo mercado cultural. Da relação 

intrínseca entre a DAC e o curso de Artes Cênicas, muitas pesquisas artísticas 

foram iniciadas ou aprofundadas por atividades formativas contempladas na DAC. 

Essas atividades de formação também são ofertadas aos alunos egressos do 

curso, bem como artistas de Londrina e região, expandindo as ações para toda a 

comunidade artística da cidade e respondendo ao caráter expansionista na Casa 

de Cultura.  

No entanto, a verba limitada e a greve dos professores, servidores e 

estudantes mais uma vez foram determinantes para a realização parcial das 

atividades de formação programadas para 2016. Infelizmente, o baixo orçamento 

tem limitado, nos últimos anos, a programação artística da DAC. Só conseguimos 

realizar 03 oficinas de longa duração, devido às parcerias com o FILO e o CECA, 

e o apoio da Fundação Araucária via PROEX. As demais atividades formativas 

são resultados de ações independentes, que respondem aos desejos dos artistas 

que ocupam e passam pela DAC. Acreditamos que as ações formativas da DAC, 

tão intimamente ligadas ao Projeto Pedagógico do curso de Artes Cênicas, não 



obtiveram o êxito esperado, diferentemente do que vinha ocorrendo há tempos, 

onde oficinas, workshops, aulas-espetáculo e demonstrações de trabalho eram 

destaque dentre as atividades da DAC, atraindo alunos egressos e artistas de 

Londrina e região.  

Em relação aos espaços da DAC, a Sala Multiuso e o Mezanino da DAC 

foram utilizados em período integral no desenvolvimento de projetos e  disciplinas 

do curso de Artes Cênicas – ensaios dos processos de criação desenvolvidos 

pelos alunos, aulas de disciplinas regulares do curso, demonstrações de trabalho 

artístico.  

Muitos dos resultados artísticos das disciplinas e dos Projetos de Pesquisa 

e Ensino do curso de Artes Cênicas tem sua apresentação pública na Divisão de 

Artes Cênicas, disseminando espetáculos não pautados em critérios comerciais 

ao público de Londrina e região, além de promover a vivência teatral dos alunos. 

Em 2016, foram: 02 espetáculos de formatura, “Você quer dizer quê” e 

“Desorganismo”; 06 defesas de TCCs, referente a 2015; 16 cenas de Direção 

Teatral I, “Circuito de Direções 2015: nós não conhecemos o paraíso”; e 01 

espetáculo do Programa de Formação Complementar, “Recitativo: uma mixórdia”. 

Em 2016, demos continuidade e consolidamos um projeto iniciado em 2015, 

“Ocupa Egresso”, no qual ex-alunos do curso de Artes Cênicas dão continuidade 

às suas pesquisas artísticas na DAC. Foram 04 grupos (05 alunos) que 

ensaiaram na DAC, onde 03 grupos estrearam seus espetáculos: Camila Fontes 

estreou o espetáculo “Sobre letras e gritos para salvar o mundo, uma homenagem 

a Jardelina da Silva”; Tiago Marques estreou o espetáculo “In concertina”; José 

Brisolla e Lucas Manzano, “A estalagem da Ponte Velha”; e Juliana Galante 

apresentou seu TCC, “Plano no. 269”.  

O Núcleo de Produção da DAC, criado em junho de 2015 por alunos 

interessados em promover ações de formação na Divisão de Artes Cênicas, 

manteve-se ativo durante todo o ano, tornando-se imprescindível nas realizações 

culturais da DAC. Atualmente o Núcleo de Produção conta com 15 alunos, que 

realizou a produção executiva “Londrina Mostra de Teatro e Circo – ano 12”, 

ocorrida de 11 a 17 de abril de 2016 na Divisão de Artes Cênicas. Divididos em 

equipes, esses alunos promoveram o evento, divulgaram a Mostra, buscaram 

parcerias com restaurantes e padarias, zelaram pelo espaço, receberam o público 

(que incluía alunos de escolas de Londrina), cuidaram da montagem e 

desmontagem de luz e cenários, atenderam às demandas dos artistas, entre 



tantos outros detalhes que fazem o sucesso de um evento. A partir da prática 

vivenciada no dia a dia do espaço, os alunos do Núcleo de Produção da DAC 

adquirem conhecimentos básicos de iluminação, sonorização, cenotécnica e 

produção teatrais, áreas de conhecimento desenvolvida na DAC há anos e que 

tem encaminhado vários alunos a se profissionalizar na área.  

Em 2016, a curadoria do FILO contou com a Chefe da DAC, Laura Franchi, 

o vice-coordenador do curso de Artes Cênicas, Mauro Rodrigues, o funcionário da 

DAC, Paulo Braz, e o presidente da Amen, Luiz Bertipaglia. As atividades 

formativas – bate-papos, workshops, oficinas e demonstrações de trabalho – 

foram organizadas pela chefia da DAC juntamente com o Luiz Bertipagia. Já a 

produção executivas das atividades formativas foram realizadas pelo Núcleo de 

Produção da DAC, que atuou mais uma vez com maestria e sensibilidade. As 

atividades formativas dessa edição teve apoio da Fundação Araucária, através do 

Edital de Apoio a Eventos/PROEX, que custeou a vinda de 02 mestres em 

máscaras teatrais – Inês Marocco da UFRGS e Venício Fonseca do Grupo 

Moitará/RJ –, que realizaram 02 workshops, 01 bate-papo, 01 demonstração de 

trabalho e 01 aula-espetáculo no Festival. Esse conjunto de atividades, 

verticalizada e intensa, vai ao encontro das necessidades pedagógicas do curso 

de Artes Cênicas, que prioriza a formação autônoma e autoral do aluno.  

A Divisão de Artes Cênicas realizou ainda parcerias com grupos de Teatro 

que promoveram oficinas e espetáculos, como o Grupo Peleja, Recife/PE; e a 

Escola de Teatro Primeiro Encontro, que realizou na DAC o “VI Festival Primeiro 

Encontro”. Dentre as parcerias realizadas, destacamos a colaboração com o 

Projeto Faces Londrina, que, pelo 2o ano consecutivo, levou à DAC cerca de 200 

alunos-bailarinos com o espetáculo “Amar ao próximo como a ti mesmo”.  

Por fim, destacamos as ações pedagógicas e extensionistas da DAC, que se 

vinculam às pesquisas dos professores e dos alunos do curso de Artes Cênicas. 

A DAC, por seu caráter de órgão suplementar, tem viabilizado a formação dos 

estudantes, artistas, profissionais e público de teatro de Londrina e região, através 

da promoção de oficinas, cursos, bate-papos, palestras, conferências, aulas-

espetáculos, espetáculos, cenas e performances. Para tanto, as parcerias com 

instituições, grupos e festivais são de suma importância para a realização das 

atividades e dos eventos da DAC. Esperamos consolidar as parcerias e obter 

mais recursos da Universidade, de modo que as ações não sejam apenas 



pontuais; só assim o caráter pedagógico da DAC voltará a ser destaque na cena 

londrinense. 

 

5.2. Divisão de Artes Plásticas  
 

  As atividades da DaP – Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura 

da Universidade Estadual de Londrina, promovem a produção e o contato (via 

exposições) com Arte Contemporânea considerando um modelo de interação (via 

Mediações e oficinas) que problematize questões sociais e antropológicas dos 

públicos envolvidos. Por ocasião das aberturas, o contato direto com curadores e 

artistas tem favorecido uma troca profícua e estimulado os estudantes de arte em 

suas carreiras profissionais/acadêmicas. 

  Os alunos do PIBID – Artes Visuais tem na DaP a chance de 

desenvolver estratégias de abordagem de conceitos ligados às exposições 

promovidas. 

  Em virtude da greve e das ocupações ocorridas no ano, a exposição 

Perguntas em forma de cavalo-marinho, teve a visitação comprometida e por isso 

mesmo foi prorrogada sua data de encerramento.  

  A Divisão de Artes Plásticas tem batalhado a cada dia mais, num 

movimento contrário aos descuidos com a educação, pela possibilidade de oferecer 

interação com obras de arte, sendo a única instituição no norte do Paraná a manter 

um cronograma de exposições de arte contemporânea. Desta maneira, 

descentraliza, desvia-se das capitais e coloca em questão o direito a este saber, 

discute a pertinência e os desdobramentos que as obras, em sua atualidade 

colocam em evindência. 

  Um grande número de atividades foi desenvolvido neste sentido e 

estão elencadas no item 6.  

  Como resultado, observamos um crescente interesse por parte de um 

público também crescente na participação das atividades, sinalizando uma afetação 

real. Escolas, grupos de artistas, estudantes de arte, críticos e instituições tem 

demonstrado interesse em desenvolver parcerias e atividades com a DaP. A partir 

do Edital Arte Londrina, em sua 5 ª edição em 2016, temos a oportunidade de 

receber artistas de todo Brasil até de outros países (Portugal e Argentina na última 

edição). Através do catálogo resultante, temos a chance de colocar em evidência a 

pertinência do estudo da produção contemporânea de arte nas escola, como forma 



de abordagem crítica das mais variadas e relevantes questões que nos acometem 

no presente. 

  A Divisão de Artes Plásticas tem entre suas pretensões ser percebida 

como um braço das escolas públicas, estimulando sujeitos a se tornarem 

protagonistas de suas percepções. 

  Como aspectos positivos observados ao longo de 2016, destacamos: 

assiduidade do público (verificado via agendamento e livro de assinaturas) presente 

nas exposições , e demais eventos e atividades promovidas pela DaP; procura e 

interesse espontâneo e freqüência das escolas e universidades nas mediações 

oficinas; interesse do público, que observamos vem crescendo a cada ano 

(contagem de freqüência nas aberturas de exposições) sobre arte contemporânea; 

reconhecimento e visibilidade acerca do trabalho desenvolvido pela DaP, pelo 

público e outras instituições, que aumentam a cada ano; parceria entre artistas da 

cidade e os artistas de outros lugares que participam de exposições na Divisão; 

solicitação de assessorias e curadorias por parte de outras instituições no sentido de 

promover treinamento para as atividades desenvolvidas na DaP. 

  Como aspectos relevantes do trabalho realizado, a DaP destaca-se 

como o único espaço destinado a Arte Contemporânea no norte do estado e sem 

fins lucrativos, na produção de catálogo que funciona como apoio nas estratégias 

dos professores de arte e desenvolvimento de um modelo de mediação que 

desmistifica a relação do publico com as obras, permitindo avaliações mais críticas, 

próximas e prazerosas. Outro fator a se destacar é a afirmação do espaço como 

ponto de encontro e trocas entre pessoas da área de artes favorecendo 

aprimoramento profissional dos envolvidos e a democratização das possibilidades 

de exposição via edital e contato dos portifólios com profissionais com trabalho 

relevante na área. 

  No ano de 2016 os objetivos foram alcançados em função de muito 

trabalho mas é notória a crescente dificuldade em função da diminuição no número 

de estagiários e indefinição de orçamento. O elenco de atividades que a DaP 

pretende desenvolver a cada ano faz com que o reconhecimento e alcance sejam 

mais que satisfatórios, entretanto seriam necessários ajustes para que se projete o 

crescimento da Divisão.  

  As dificuldades estão relacionadas a indefinição da verba destinada a 

manutenção das atividades. Neste processo, a Diretora da Casa de Cultura, Cleusa 

Cacione continua realizando um trabalho excelente, buscando recursos junto a 



Universidade. Assim conseguimos realizar o catálogo do edital Arte Londrina 4. 

Como ficou registrado no relatório anterior, uma exposição foi feita com a produção 

de ex-alunos do curso de Artes Visuais da UEL que acabam de se tornar mestres e 

assim trazem questões importantes sobre a produção de artes dentro dos 

programas de pós-graduação. Como se relacionam e entrelaçam arte e pesquisa, 

como a produção de arte se torna pesquisa. 

  No que se refere à avaliação das atividades realizadas na DaP, temos 

tido condições de realizar avaliações em nossos perfis nas redes sociais Facebook 

(dap), site www.uel.br/cc/dap, e-mail:(ccuelpalsticas@gmail.com) aplicativo (dap). 

Em manifestações espontâneas temos recebido excelentes avaliações, bem como 

nos textos deixados pelos curadores nos catálogos do Edital Arte Londrina, como 

por exemplo o texto de Cauê Alves:  

 
“O modelo do Arte Londrina, mais do que um salão em que são apresentados os trabalhos sem 
necessariamente um vínculo seja estabelecido entre eles, permite que exercícios curatoriais sejam 
desenvolvidos. Em vez de apenas colocar em circulação obras que agradaram a comissão de 
seleção, as mostras são também frutos de reflexão e elaboração de projetos de curadoria. Isso 
significa que as exposições poderão possibilitar uma série de outras experiências e contribuir na 
formação de outras histórias. Os Raciocínios curatoriais são propostas provisórias e inacabadas que 
permitem que outras posições surjam, seja para dar continuidade, ou negar as premissas da 
comissão de curadoria. O que importa é manter a condição de abertura para o mundo, que é a 
própria arte. Isso significa que é possível perceber nos trabalhos possibilidades de sentidos que 
talvez não estivessem explícitos, mas que no contexto de uma mostra se tornam plenamente visíveis.  
Um modelo misto de seleção tradicional e proposição de curadorias não nega tampouco repete 
modelos ultrapassados, mas colabora na construção de um programa que dialogue com a cidade de 
Londrina, com o circuito da arte e suas necessidades institucionais. O programa permite a circulação 
de obras e artistas de diversas partes do Brasil que enviam seus trabalhos e, assim, é também uma 
instância norteadora do que se passa nesse movimento no circuito universitário, sem deixar de 
fortalecer o vínculo com os artistas locais e funcionar como instância de reconhecimento comum das 
pesquisas artísticas mais elaboradas. O ARTE LONDRINA, devido a sua relação com a Universidade 
Estadual de Londrina, possui papel central na formação de artistas e também na experimentação de 
situações expositivas. O programa é também um momento de o artista arriscar, testar os próprios 
limites e desenvolver trabalhos que só existiam como projeto. Organizados a partir de eixos 
temáticos, os trabalhos se relacionam com os outros de modo mais consistente, a ponto de doarem e 
receberem sentidos que apenas surgem da aproximação e do contato que o espaço da Divisão de 
Artes Plásticas da Casa de Cultura proporciona. Na medida em que fomenta a reflexão sobre a arte e 
suas relações com a Universidade, o ARTE LONDRINA cumpre um papel privilegiado no debate 
sobre a produção de conhecimento. Trata-se de um profícuo espaço de trocas, incentivo aos artistas 
e ao pensamento. Por isso, o ARTE LONDRINA colabora no desenvolvimento de parâmetros 
culturais que reforçam o circuito de arte contemporânea para além daqueles já instituídos pelas 
galerias comerciais dos centros hegemônicos do país.” 
 
 

5.3. Divisão de Música  
 

5.3.1. Setor Orquestral 
 

 Entre fevereiro a dezembro de 2016 a Orquestra Sinfônica da UEL – OSUEL 

apresentou 31 concertos (Temporada Ouro Verde, Série “O Som que Toca a 



Alma”, Concertos Didáticos, Concertos Especiais, Formaturas da UEL, Aberturas 

de Congressos) e 12 ações formativas (atendimento à disciplina de arranjo do 

Departamento de Música/UEL) atendendo a um público total de 19.500 pessoas. 
 
Temporada Ouro Verde: Principal atividade da Orquestra, apresentando repertório 

sinfônico consagrado e/ou contemporâneo, podendo ter participação de solistas e 

regentes convidados. No entanto, em 2016 não foi possível a contratação de 

nenhum músico extra através de chamamento público, solista ou regente convidado 

devido à falta de verba. Foram realizados 08 concertos contando apenas com o 

efetivo da OSUEL que se encontra extremamente desfalcado 
Série “O Som Que Toca a Alma”: Concertos apresentados por grupos de câmara 

formados livremente por membros da Orquestra, que visa apresentar repertório 

camerístico apropriado ao ambiente de igrejas. Até então esta série foi sempre 

realizada na Capela da Catedral Metropolitana, mas em 2016, em sua 4ª edição, 

procurou-se realizar os concertos em igrejas tradicionais de diversas denominações 

da cidade. Ao todo foram realizados 05 concertos nas seguintes igrejas: Primeira 

Igreja Batista em Londrina, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, 

Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Londrina, Igreja Presbiteriana de Vila 

Judith.  
Concertos Didáticos: com repertório adaptado a cada faixa etária, são 

apresentações voltadas ao público em fase escolar onde se apresentam os 

instrumentos e o funcionamento dos naipes de uma orquestra. Neste ano, devido à 

dificuldade de transporte por parte das escolas, foi realizado apenas 01 concerto 

para 120 crianças do CMEI Marina Sabóia Nascimento (CAIC - União da Vitória). 

Esta escola arrecadou recursos junto aos professores da escola para viabilizar a ida 

dos alunos até o Cine Com-Tour/UEL. 
“Tem Criança no Ensaio!”: atendimento em forma de visita monitorada ao ensaio 

da orquestra. É voltada a turmas reduzidas de alunos em fase pré-escolar ou turmas 

que estejam trabalhando previamente o tema “Orquestra e/ou Instrumentos” em sala 

de aula. Nesta modalidade os alunos têm a oportunidade de se sentar em cadeiras 

dispostas ao lado dos músicos durante o ensaio e, no momento do intervalo, podem 

interagir com os músicos tendo, inclusive, a permissão para segurar/tocar os 

instrumentos. Em 2016 atendemos 02 duas escolas nesta modalidade: uma turma 

de Educação Infantil de Londrina e uma turma de alunos de Ensino Médio de 

Cornélio Procópio. 



Concertos Especiais: Nestes concertos a OSUEL atende a solicitações da reitoria 

e convites da comunidade universitária e externa, tais como: Formaturas UEL, 

concerto de aniversário da UEL, Abertura do 36º Festival de Música, Inauguração do 

Teatro Mãe de Deus, participação em eventos diversos, Concerto Especial de Fim 

de Ano. Conforme a característica de cada evento e limitações de espaço, a 

Orquestra pode apresentar-se em formato reduzido (grupos de câmara). Ao todo 

foram 15 apresentações. Destacamos entre estes concertos especiais, a importante 

parceria que a OSUEL firmou com a Associação Coral Unicanto de Londrina que, 

através do intercâmbio que mantêm com corais da Europa, trouxe a Londrina os 

corais da Alemanha “Kantorei St. Michael” da cidade de Jena e o “Kantorei St. Peter” 

de Sonneberg para a execução do “Requiem” de Johannes Brahms em março/2016. 

E, em outubro, coincidindo com as comemorações do 45º aniversário da UEL, 

tivemos a honra de nos apresentar com o “Hollands Vocaal Ensemble” de 

Amsterdan (Holanda). 
Apoio à disciplina de Arranjo Musical (Departamento de Música/UEL): Nesta 

ação proposta pelo Prof. Alexandre Ficagna (professor do Curso de Música da UEL) 

os músicos da OSUEL prestam assessoria em sala de aula, demonstrando na 

prática as possibilidades composicionais específicas de cada instrumento. Seguindo 

um cronograma, após a exposição individual de todos os instrumentos existentes na 

orquestra, há também a execução de arranjos e/ou composições dos próprios 

alunos para as seguintes formações: quinteto de cordas, quinteto de madeiras e 

quinteto de metais. Ao todo foram realizadas 12 aulas/assessorias. 

  O ano de 2016 foi, certamente, o mais difícil de todos os tempos. A 

duras penas mantivemos os concertos, com certa regularidade. A falta total de 

recursos, não nos permitiu a contratação de músicos extras para os Concertos da 

Temporada Ouro Verde (através de Chamamento Público ou recursos da FAUEL) 

obrigando-nos a executar repertório limitado ao “classicismo” (período histórico-

musical), descaracterizando, assim, a formação tradicional de uma orquestra 

sinfônica.  Evidenciem-se os esforços do Maestro Alessandro Sangiorgi para 

adequar a escolha do repertório para nossa conjuntura, principalmente em relação 

ao nosso efetivo extremamente reduzido. A despeito das dificuldades, no entanto, 

conseguimos manter a realização dos concertos com resultados satisfatórios.  

  Registramos o importante apoio voluntário do músico Marcelo das 

Virgens em manter a atualização da página da OSUEL no Facebook. Esta mídia 



mostrou excelentes resultados na divulgação dos concertos e contribuiu para um 

incremento no número de público. 

  Em agosto de 2016 conseguimos estabelecer uma parceria com o 

Escritório de Design Gráfico StudioOpz para a criação gratuita de uma logomarca da 

OSUEL em troca de inserção de créditos publicitários em nossos programas de 

concerto, por tempo determinado. A metodologia utilizada pelo StudioOpz para a 

criação da Logo seguiu os seguintes passos: estudo de missão, visão e valores da 

OSUEL através de questionários aplicados a três integrantes da orquestra; 

apresentação de esboços baseados nos pontos em comum dos questionários; pré-

aprovação pelos três integrantes; e, finalmente apresentação a todos os músicos da 

Orquestra onde obteve a aprovação final. O lançamento oficial da logo ocorreu no 

início de 2017.  

  Havia uma expectativa de poder atrair maior público aos concertos da 

OSUEL, entretanto com as grandes dificuldades/limitações enfrentadas para realizar 

ampla divulgação, além de outros problemas, como impossibilidade de trazer 

regentes e solistas convidados, e limitação do efetivo, não permite ao maestro 

programar obras de grande impacto, que despertem o interesse do grande público.  

Estas dificuldades são agravadas pela indisponibilidade de espaço físico em horário 

apropriado, pois a Orquestra se vê obrigada a apresentar seus concertos no 

domingo pela manhã. 

  Importante destacar o grande esforço realizado pelo Diretor Artístico da 

OSUEL, Maestro Alessandro Sangiorgi, na busca de repertório que pudesse se 

adequar às grandes dificuldades enfrentadas pela Orquestra, principalmente em 

relação ao efetivo bastante reduzido, destacando que não dispõe de um único 

clarinetista sequer, além de outras vagas importantes - cordas em geral (violinos, 

violas, violoncelos e contrabaixos), clarinetes, fagote, trompa, trompete, trombone; 

inclusive regente auxiliar. 

  Destaca-se também que a atuação/postura da direção da Casa de 

Cultura permitiu um ambiente de trabalho mais harmônico, e que apesar das 

grandes dificuldades enfrentadas, pode-se atingir os objetivos graças ao empenho 

de boa parte dos músicos efetivos e do maestro. Enfrenta-se ainda, muitas 

dificuldades com a rotina de ensaios, já que, por força de contrato, o maestro 

titular atua em média uma semana ao mês, cabendo então ao spalla dirigir os 

ensaios, desfalcando ainda mais os naipes da Orquestra, além de gerar um 

desgaste natural no relacionamento com o grupo. A solução passa 



necessariamente na contratação de um maestro adjunto que possa trabalhar 

diariamente com a Orquestra, e assim possibilitar um sensível melhora na 

produtividade e qualidade do trabalho realizado, além de minimizar muitos 

problemas decorrentes de relação interpessoal e desmotivação do grupo. 

  A OSUEL ainda espera que os problemas históricos pelos quais passa 

há anos, se resolvam o mais rápido possível: 

- contratação de músicos já aprovados em concurso público. 

- promoção de novos concursos públicos para músicos efetivos (em substituição ao 

crescente número de aposentados). 

- contratação de um regente adjunto. 

- reposição de pessoal de apoio (montadores) - atualmente estamos com 

funcionários emprestados de outros setores da Casa de Cultura. 

- espaço físico próprio e adequado à realização de ensaios e concertos às quintas-

feiras à noite. 

- apoio financeiro para realização de concertos com solistas, regentes convidados e 

músicos extras. 

- captação de recursos via leis de incentivo cultural. 

- renovação/aquisição de equipamento de uso diário: estantes, cadeiras, praticáveis, 

luminárias próprias para estante (uso em óperas e concertos populares). 

  Este quadro praticamente inviabiliza a realização de qualquer plano de 

trabalho; isto poderia ser minimizado com contratação de músicos extras, solistas e 

regentes convidados, a Orquestra não dispõe de recursos financeiros. Apesar disso, 

o maestro tem se esforçado para manter a Orquestra em atividade buscando 

repertórios alternativos, porém bastante limitados. 

  Por tratar-se de um grupo bastante heterogêneo, entre outros fatores 

institucionais, a Orquestra enfrenta muitas dificuldades com aspectos de relação 

interpessoal, foi tentado junto à PRORH para realização de um curso específico, 

porém não pode ser realizado por falta de recursos financeiros. 

  A falta de um espaço físico próprio e adequado às necessidades da 

Orquestra, também influencia negativamente no resultado/qualidade esperados - o 

Cine Com-Tour/UEL atende razoavelmente na manutenção das atividades. 

  Diante deste quadro, existe um grande clima de 

insatisfação/desmotivação por parte dos músicos, que traz muitos problemas e 

grandes desafios para a solução destas adversidades por parte administração da 

Divisão de Música e direção da Casa de Cultura. 



          Para 2017, espera-se, apesar do agravamento das dificuldades aqui 

elencadas, dar prosseguimento às atividades da OSUEL e buscar, ao menos 

parcialmente, sanar estes problemas através da captação de recursos financeiros 

via projetos culturais com o apoio da FAUEL. Aguardamos também a contratação 

de músicos já aprovados em concurso público, porém ainda a Orquestra ficará 

seriamente desfalcada, necessitando ainda, da contratação de músicos extras, 

além de um maestro adjunto. Espera-se suprir a necessidade de espaço físico 

para os ensaios e concertos da OSUEL através de aquisição/locação do espaço 

do Cine Vila Rica, com adequações necessárias, tais como iluminação específica, 

entre outras providências. E ainda, adquirir equipamentos para OSUEL: estantes 

para partituras, cadeiras, praticáveis, luminárias próprias para estantes de 

partituras. 

 
5.3.2  Setor Vocal 

 

A Seção de Música Vocal - SMV desenvolve trabalho de extensão gratuito oferecido 

ao público em geral, por meio de 06 Coros: 
 

CORO DA UEL – responsável: Denis Pereira do Amaral Camargo 

CORO DO CAMPUS DA UEL – responsável: Denis Pereira do Amaral Camargo 
CORO TEMPOS DOURADOS – responsável: Regina Balan 
CORO INFANTIL - responsável: Zuleika Pereira de Araújo 
CORO JUVENIL - responsável: Paloma Scucuglia 

CORO HU EM CANTO – responsável: Edvaldo Sousa 

 

  Estes grupos atendem cerca de 200 pessoas que buscam através da 

música coral, desenvolvimento artístico e momentos de confraternização – esta 

proposta de trabalho visa o desenvolvimento do potencial vocal e ampliar o 

conhecimento musical de seus participantes através de um repertório que abrange 

desde a música popular até a música sinfônica. 

  Realizam ensaios duas vezes na semana para cada grupo, 

apresentam-se regularmente em formaturas e eventos da UEL, festivais, encontros 

de coros, e atendem a convites para eventos diversos em Londrina e região, e 

outras cidades do Estado e do Brasil. 

  O Coro da UEL também atuou junto à Orquestra Sinfônica da UEL em 

formaturas da UEL e concertos especiais. 



  A SMV abriga também, o NEUMA - Ensemble Universitário de 
Música Antiga, que sob responsabilidade de Elimar Plínio Machado, com atuação 

na área de Música Historicamente Informada (MHI), com atividades de Percepção 

Musical e Técnica Vocal para Coralistas, Prática de História da Música, Orquestra 

Barroca Capriccio Stravagante e Neuma Ensemble Universitário de Música Antiga 

  Os grupos, apesar das dificuldades, cumpriram os objetivos propostos 

para o ano em seu plano de trabalho, porém com prejuízo para viagens, que não 

puderem acontecer em razão da falta de apoio financeiro. 

  Entre as dificuldades, elencamos as seguintes: as salas de ensaios 

estão aquém das necessidades destes grupos, por não ter dimensões, isolamento e 

tratamento acústico adequados, cadeiras em más condições de uso, falta 

cases/estojos para transporte e guarda adequada de teclado e clavinova; a falta de 

recursos financeiros para realizar projetos de maior qualidade artística e realizar 

viagens de intercâmbio, como participação em festivais, por exemplo. Apesar das 

dificuldades encontradas, o trabalho não sofreu interrupção, porém com prejuízo no 

resultado final. 
 

  

 

5.4. Divisão de Cinema e Vídeo  

 
Contando apenas com o limitado e quase exaurido equipamento de 

projeção existente na sala de exibições do Cine Com – Tour (35mm, película 

analógica), equipamento resgatado do Cine Teatro Ouro Verde (patrimônio da 

UEL), com o número de sessões possível, o resultado alcançado no ano de 2016 

ficou dentro do esperado pela atual situação da divisão: a falta de filmes em 

película analógica, que levou a uma repetição de filmes já exibidos. Assim 

tivemos 359 sessões para um público de 14.160 pessoas. Em relação aos dois 

anos anteriores, tivemos  426 exibições em 2015 e 435 exibições em 2014. Estes 

dados demonstram a precariedade dos filmes em película analógica. Ninguém 

ignora a realidade definitiva dos tempos recentes: o suporte película está 

praticamente morto, vitimado por obsolescência. Quer dizer: os filmes em 35 mm, 

película em celulóide, praticamente deixaram de existir, diante da presença 

avassaladora do suporte digital. Assim, a existência, ou mais precisamente, a 

sobrevivência da sala Cine Com-Tour/UEL está condicionada à modernização de 



seu equipamento de projeção, à aquisição de um aparelho digital com seus 

complementos sonoros indispensáveis.  

          É, portanto, de extremo interesse da Casa de Cultura da UEL, através de 

sua Divisão de Cinema e Vídeo, que tal renovação seja processada no menor 

prazo possível, sob pena de iminente paralisação das exibições no Cine Com-

Tour/UEL. Tal reciclagem trará indiscutível contemporaneidade e muito maior 

dinâmica às atividades já desenvolvidas naquele espaço.      

 

5.5. Cine Teatro Universitário Ouro Verde da UEL  

 
Inaugurado em 25 de dezembro de 1952, o Cine Ouro Verde marcou época 

em Londrina. Projetado pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, expoente e 

mestre nacional das linhas arquitetônicas modernistas, o luxuoso cinema, de 

construção arrojada, foi durante pelo menos três décadas referência obrigatória 

como símbolo da pujança econômica e do progresso material e social da região 

norte, impulsionados principalmente pela cultura cafeeira – daí o batismo "Ouro 

Verde". 

Comprado em 1978 pela Universidade Estadual de Londrina, com recursos do 

Ministério da Educação e do Governo do Estado, o Teatro Ouro Verde passou por 

algumas adaptações para abrigar, além da programação cinematográfica, outras 

manifestações artísticas: concertos, shows de MPB, montagens teatrais e 

espetáculos de dança, suprindo assim as necessidades culturais de uma 

comunidade que nunca teve o seu teatro municipal. Desde a década de 1980 o cine-

teatro vinha sediando o Festival Internacional de Teatro – Filo, o Festival de Musica 

de Londrina e muitos outros festivais promovidos e realizados na comunidade. 

Em 2002, o Teatro Ouro Verde foi incluído no projeto "Velho Cinema Novo", 

proposto pela Secretaria de Estado da Cultura. A idéia era reformar 13 salas de 

exibição localizadas em várias regiões do Paraná e consideradas pelo setor estadual 

de patrimônio como de valor histórico, arquitetônico e social. Concluídas as obras 

que duraram seis meses, o Teatro Ouro Verde voltou a funcionar no início de 2003, 

embora apenas como teatro, e com capacidade reduzida para 853 espectadores.  

Em 12 de fevereiro de 2012 ocorreu o incêndio no Teatro, suspendendo suas 

atividades. Constitui-se uma Comissão para acompanhar o processo de 



reconstrução do Teatro e em 2013 terminou-se o processo de licitação para a o 

inicio da das obras.  O governador Beto Richa assinou, em 16 de janeiro de 2014, o 

contrato e a ordem de serviço para o início das obras de reconstrução do Cine 

Teatro Ouro Verde, de Londrina. Patrimônio histórico do Paraná, a reforma do Ouro 

Verde está sendo executada pela empresa londrinense Regional Planejamento e 

Construções Civis, que venceu a licitação, com prazo de conclusão de 18 meses. 

Mas, por problemas de ordem financeira – falta de pagamento pelo governo do 

estado à empresa contratada, as obras sofreram atrasos e a previsão de entrega é 

julho de 2017. 

 

5.6. Centro de Documentação da Casa de Cultura UEL 

 
A Casa de Cultura por meio da formação de um significativo acervo impresso, 

sonoro e audiovisual implantou em 2006 e consolidou em 2008 um Centro de 

Documentação. O acervo, embora pequeno, tem se constituído em apoio à 

comunidade no acesso à compreensão da arte. Entre 2008 e 2013 a Casa de 

Cultura da UEL recebeu importantes doações, destacando-se entre elas as do Itaú 

Cultural de São Paulo, de diversas instituições ligadas a área de cultura e arte e de 

vários artistas, em especial da família do músico e funcionário da Divisão de Música 

da Casa de Cultura, Roberto Panico. 

            As atividades realizadas neste local referem-se à normalização de trabalhos, 

pesquisa, apoio para atividades das demais divisões, classificação, catalogação, 

processamento técnico do acervo informacional da Casa de Cultura. As ações de 

classificação, catalogação, processamento técnico do acervo informacional da Casa 

de Cultura viabiliza-se também como campo de estágio comportando 06 alunos do 

Curso de Biblioteconomia (estágio obrigatório de 68 horas), que, no ano de 2016 

não foi realizado.  Recebemos um aluno do ensino médio na categoria de estágio 

para menor aprendiz. 

           As doações recebidas do acervo da Profª Fernanda Giran, e também do 

Senhor Jorge Romero Zangirolani e outras doações, estão em processo de   

classificação, catalogação e processamento técnico. Outro ponto de destaque do 

Centro de Documentação da Casa de Cultura, é sua caracterização como campo de 

pesquisa para alunos dos cursos de música, artes cênicas, artes plásticas e áreas 

correlatas.  



            Apesar da falta de computadores novos, que suportem os softwares 

necessários para o Centro de Documentação e Referência e também do não 

Reconhecimento e inclusão no Regimento da existência do Centro de 

Documentação e Referência, avaliamos que o Centro de Documentação pode contar 

com todo apoio da equipe administrativa da Casa de Cultura e também do apoio da 

Diretoria da Casa de Cultura e assim os objetivos estão sendo alcançados. A 

ausência de bolsas para estágio também é um ponto negativo, tendo em vista o 

crescente número de doações que precisam ser classificados, catalogados 

efetuando-se todo o processamento técnico, para disponibilização a comunidade. 

  Em 2016 as consultas ao acervo foram suspensas, pois a sala ficou 

interditada em razão do telhado com goteiras e da proteção do acervo com lonas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         A estrutura organizacional da Casa de Cultura está incompatível com sua 

realidade há muitos anos. Havia a expectativa de que a solicitação para estudo da 

Casa de Cultura enviada às instâncias superiores na gestão passada, assim 

como a manifestação de que a proposta da Reforma Administrativa como estava 

era impraticável na Casa de Cultura, de que a mesma fosse realizada após o 

mencionado estudo e concomitantemente com o processo de elaboração do 

Regimento Interno da Casa de Cultura. No entanto, o órgão foi surpreendido no 

final de 2016 com a determinação das funções que deveriam ser cortadas. 

Esperamos que em 2017 a implantação da Reforma Administrativa seja feita de 

forma diferente, minimamente comunicando com a antecedência necessária, de 

como será implantada. 

     A redução de servidores no ano de 2016 foi drástica como pode ser 

observado na Tabela 1. 

       Com todas as limitações impostas (corte orçamentário, problemas estruturais, 

falta de recursos humanos) é possível observar que as atividades continuam 

sendo realizadas conforme relatórios das áreas no item 5 e dados quantitativos no 

item 6. 

           Assim, apesar das dificuldades, a Casa de Cultura sobreviveu a mais um ano 

sobretudo pelo compromisso e empenho de seus servidores. Resta saber até 

quando vai conseguir sobreviver! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - PDI 
 

Infelizmente não foi possível atingir integralmente as metas estabelecidas 

para o ano de 2016. Embora tivéssemos um projeto aprovado pela Lei Rouanet para 

aquisição do projetor digital para a sala de exibições da Divisão de Cinema, assim 

como a aprovação pelo MinC de recursos financeiros, não foi possível a aquisição 

do projetor; no primeiro caso por não conseguirmos captar os recursos e no segundo 

por não haver recursos para a necessária contrapartida da UEL.  

Em relação à aquisição das duas salas do Cine Vila Rica, cuja proposta de 

venda foi facilitada por inúmeras vezes pelo proprietário do imóvel, também não 

conseguimos atingir esta meta por falta de orçamento da Universidade. Mesmo 

assim, o interesse pela aquisição por parte da Universidade permanece, uma vez 

que a aquisição do Cine Vila Rica resolveria definitivamente o problema de espaço 

para a Orquestra e para o Cinema. No final de 2016 foi negociada com o 

proprietário, a locação do imóvel pela UEL até que seja possível sua aquisição. A 

proposta foi encaminhada às instâncias superiores e esperamos que seja 

concretizada em 2017. 

A questão de recursos humanos não é tratada especificamente por Unidade 

no PDI. Assim, registramos neste relatório que a situação da Casa de Cultura torna-

se a cada ano ainda mais crítica. 

É necessário registrar que a continuidade da Casa de Cultura, enquanto 

Órgão Suplementar e, portanto, o cumprimento de seus objetivos, depende da 

solução de seus principais problemas: espaço físico, recursos humanos e estrutura 

organizacional.  

Diante desses fatos as ações apontadas para o ano de 2016 permanecem 

para 2017, e continuaremos envidando esforços para atingi-las. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. PLANEJAMENTO DE AÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO – 2017 a 
2020 

 

Objetivos Ações 

Período de Realização  
Curto Médio Longo 

2017 2018 2019 
 

2020 
Suprir a necessidade de 
espaço físico para os 
ensaios e concertos da 
OSUEL e da Divisão de 
Cinema e Vídeo 

Aquisição do espaço do Cine Vila Rica  X    

Reforma das duas salas do Cine Vila 
Rica (uma destinada à OSUEL e outra 
para exibição de filmes)   X 

 
X 

 

 
 
 
 
Construir a nova Sede da 
Casa de Cultura em terreno 
próprio situado à Av. JK, 
antiga Casa do Estudante. 
 
 
 

Elaboração de projeto arquitetônico 
(estrutural, hidráulico, elétrico, 
tratamento acústico)  X   

 

      

Captação de recursos LEI ROUANET  X X 
 

X 
 

      

Início da construção   X   

      

Término da construção    
 

X 
 

Equipar as divisões, o 
centro de documentação e 
referência e a secretaria 
executiva da Casa de 
Cultura  
 
 
 
 
 
 

Aquisição de Projetor Digital para a 
Divisão de Cinema e Vídeo X    

 

Aquisição de materiais específicos 
(mesa de luz e 04 racks) para a 
Divisão de Artes Cênicas. X X   

 

Aquisição equipamento para a Divisão 
de Artes Plásticas (ar condicionado).  X   

 

Aquisição de  materiais específicos 
(instrumentos, estantes, cadeiras, 
partituras) para a Divisão de Música  X   

 

Aquisição de mobiliário e 
equipamentos para o Cine Teatro 
Ouro-Verde X X   

 

Aquisição de equipamentos 
(computadores, armários) para o 
Centro de Documentação e 
Referência,  X   

 

Aquisição de equipamentos 
(computadores, mesas e armários) 
para a secretaria executiva da Casa de 
Cultura.  X   

 

 


