
 
 

De 15 a 30 de junho, acontece a 2ª edição do Reverbera - Festival de Inverno da Escola 

Casa Aristides. Devido à pandemia do coronavírus, essa edição será online, nas 

plataformas digitais da Prefeitura, e contará com aulas nas áreas de artes visuais e 

plásticas, música, literatura e gastronomia. A idade mínima para participar das 

atividades é 12 anos.  

A programação foi feita com várias opções de cursos online e videoaulas que colocarão 

os artistas de Nova Lima em conexão com a população, afinal ler um livro, ouvir 

música, assistir filmes ou lives também são maneiras de viver a cultura. 

 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E PARTICIPE! 

 

15/06/2020 • SEGUNDA-FEIRA 

 

15h. Live com Fabíola Simões Felix 

Fatos Curiosos e Históricos sobre Nova Lima 

Fatos e feitos da história de Nova Lima desde sua descoberta. Quem esteve aqui 
primeiro, seus habitantes, línguas faladas, primeiras profissões e nome desses 
profissionais. Histórias dos dois Arraiais, nomes de ruas e lugares antigos, linguajar 
adaptados da colonização inglesa e curiosidades. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

 
Fabíola Simões Félix: Bacharel em Artes Plásticas. Pós-graduação em Barroco-Academia di Belle Arti di 
Roma. Mestrado “Aleijadinho o Homem e o Mito/ Altar de N.S. do Pilar- Academia di Bella Arti/ Firenze/ 
Itália. Curadora da Exposição “Vozes do Tempo” Arte Sacra, prataria, pintura e objetos século XVIII/ XX. 
Casa de Cultura/ NL. Organizadora/ Coordenadora Centro de Memória da Mineração Morro Velho- N. 
Lima. Sócio fundador IHGARV- Inst. Histórico Geográfico Alto Rio das Velhas NL. Membro do Conselho 
de Patrimônio Histórico, desde sua fundação/ NL. Coordenadora dos Cursos de Arte “Escola Casa 
Aristides” NL. 



16h30. Lançamento da videoaula Movimente sua Ideia 

"A é vida é movimento, se você quer que algo morra, deixe ela quieta" Jorge Drexler 
Vídeo de Rodrigo Gomes Costa, artisticamente conhecido como Rod Gomes, contando 
sobre sua trajetória, mudança de Nova Lima para o polo principal de audiovisual do 
Brasil, São Paulo. No vídeo ele relata quais foram as dificuldades enfrentadas, 
aprendizados e mensagem de otimismo para que as pessoas entrem em ação, seja em 
formato de vídeos, internet ou demais ferramentas. 

Local: Facebook @PrefeituradeNovaLimaOficial 

 
Rodrigo Gomes Costa: Publicitário formado na Anhembi Morumbi em SP - Diretor da Isca 
Comunicações. 

 

 

16/06/2020 • TERÇA-FEIRA 

 

15h. Live com Tiago Gresta: Como montar seu home-office 

O trabalho em home office já era realidade para muitos profissionais e 
empreendedores e cada vez mais empresas vem aderindo ao movimento, seja por 
questões estratégicas ou emergenciais, como vem acontecendo nos últimos meses. 
Mas, para criar um espaço e rotina de trabalho em casa que nos ajude a manter o foco 
e produtividade, não é uma tarefa fácil. O objetivo da live é transmitir alguns conceitos 
de decoração, arquitetura, ergonomia e produtividade para auxiliar a instalação de seu 
home office. O que será abordado: como escolher o melhor local:  ergonomia, postura 
e dimensionamento de mobiliário; decoração DIY (faça você mesmo) para o seu 
escritório; produtividade, mantendo eficiência no trabalho em casa.  

Local: Instagram @prefeituranovalima_online  
 
Tiago Gresta: Arquiteto de projetos residencial, comercial e corporativo graduado pela FUMEC. 

 

 

18h. Live com os Professores Larissa Camargo, Katya Lichtnow e Jorge Felipe de 

Oliveira da UNICESUMAR 

Design para todos: Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

O design chega a todas as pessoas? Se a sua principal função é a de apresentar 

soluções, o ideal é que sim, que estivesse acessível a todas as pessoas. Além disso, 

pensar sustentável, planejar pensando no futuro é essencial no projeto dos designers, 

já que, o design está em praticamente tudo! Por isso sim, o designer tem 

responsabilidades sociais. 

Local: Youtube - www.youtube.com/watch?v=j7Q3WkwXVB8 

 
 

https://www.facebook.com/katyalichtnow?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDltUJOhlgkhAlFCriUKLyf6M5Rp9H2dMIcJElJhitd43IT2QbtQiHyAsxFRN5W7-kXegT__2nKXGGK&tn-str=%2AF
www.youtube.com/watch?v=j7Q3WkwXVB8


Larissa Camargo: Doutoranda em Design, mestre em Engenharia Urbana, é Designer de Interiores e de 
Moda. Coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação na área do design, participou da criação 
e implementação dos 1º cursos de Design de Interiores e Design de Produto a distância do Brasil. Atuou 
em escritório próprio, e pesquisa, desde sua formação, a relação das pessoas com os ambientes e o 
ensino de design. 

Katya Lichtnow: Upcycle designer, especializada em sustentabilidade, expert em desenvolvimento de 
produtos a partir de resíduos, agrega design a técnicas artesanais conhecidas, trazendo uma visão mais 
consciente sobre produção e consumo. Empreendedora à frente do “Ateliê Catarina”, atua há 5 anos na 
ressignificação de resíduos na produção de acessórios de moda, com alto valor agregado, disseminando 
a cultura do upcycling pelo Brasil, contribuindo com a diminuição de resíduos em aterros sanitários e 
explorando a alta desse mercado de soluções. 

Jorge Felipe de Oliveira: Designer de Interiores, atua como designer e artesão a 5 anos, desenvolvendo 
além de projetos toda a execução de peças autorais. Compartilha com a companheira os projetos da Orí 
Design. Acredita no conceito do design para todos, e carrega em seus trabalhos o conceito da 
sustentabilidade à fim de trazer uma outra compreensão os recursos naturais e humanos.  

 
 
17/06/2020 • QUARTA-FEIRA 
 

15h. Live com os Professores Dênis Martins e Leticia Roque da UNICESUMAR, no 

youtube 

História da Arte e do Design: Estilos e Referências 

A história da arte é uma fonte inesgotável de referências visuais e criativas, não só 

pelas linhas, cores e formas trabalhadas nos diferentes movimentos artísticos, mas 

também pelo contexto em que tais obras foram criadas. Arte e Design são áreas 

correlatas e entender esta sinergia proporciona construir não só uma linguagem visual, 

mas também cria repertório imagético para pensar de maneira criativa novas soluções 

em design. 

Local: Youtube - https://youtube.be/1dYkz5DHPAM 

 

Dênis Martins: Graduação em Artes Visuais, Moda e Design de Interiores, trabalha com Processo 

Criativo, Desenho, História da Arte, é também Consultor de Imagem, criador da página 

@café.fashion.chic para compartilhamento de conteúdo sobre Design e Criatividade com ênfase em 

moda. 

Leticia Roque: Professora de Design, e pesquisadora na área de design brasileiro, é graduada em Design 
de Interiores; Especialista em Ambientação de Interiores, Tecnologia e Sustentabilidade; e também 
especialista em Marketing Digital. Mestranda em Gestão do Conhecimento nas Organizações, atua há 10 
anos como Designer projetando espaços Comerciais e Residenciais. 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/katyalichtnow?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDltUJOhlgkhAlFCriUKLyf6M5Rp9H2dMIcJElJhitd43IT2QbtQiHyAsxFRN5W7-kXegT__2nKXGGK&tn-str=%2AF
https://youtube.be/1dYkz5DHPAM


18/06/2020 • QUINTA-FEIRA 

 

13h. Lançamento de videoaula: 22 minutos de prática de Yoga Nidra com Paula Diniz 

Ribeiro Jardim 

O Yoga Nidra também conhecido como o sono consciente é uma prática desenvolvida 

por Swami Satyananda Saraswati. A prática faz parte de um grupo de técnicas de Yoga 

que trabalha o recolhimento dos sentidos associado ao relaxamento. Além da soltura 

do corpo, obtida pelas técnicas de relaxamento, no Yoga Nidra há um recolhimento do 

nível mental e sensorial, que possibilita a expressão de conteúdos criativos do nosso 

inconsciente na nossa personalidade, espontaneamente. Tem excelentes resultados 

em termos de revitalização, autoconhecimento, contato com o nosso inconsciente 

profundo de forma prazerosa. O Yoga Nidra acontece de forma fisicamente passiva, 

em que o praticante assume a posição de Shavasana (deitado de costas no solo), com 

o corpo imóvel, relaxado e a mente desperta, atenta aos comandos do condutor da 

prática.  

Estágios da prática: 
- Preparação – ajustes e relaxamento do corpo 
- Propósito (Sankalpa) – construção de uma mensagem positiva 
- Rotação da consciência – consciência nas partes do corpo 
- Respiração – consciência no fluxo da respiração 
- Sentimentos e sensações – percepção de sentimentos e sensações opostas 
- Visualização de imagens – desenvolvimento da visão criativa de imagens nomeadas 
- Propósito – fortalecimento do seu Sankalpa 
- Preparação para saída – retornar do estado sutil, retomando os sentidos 
 

Local: Facebook @PrefeituradeNovaLimaOficial 

 
Paula Diniz Ribeiro Jardim: Professora e proprietária do Espaço de Yoga Marjari em Nova Lima. 
Formação: Satyananda Yoga Center, entidade no Brasil que representa a tradição do Satyananda Yoga - 
Bihar School of Yoga, India. Metodologia: Hata Yoga e outros sistemas do universo do Yoga. 

 

 

15h. Live com os Professores Dênis Martins e Sandra Franchini da UNICESUMAR 

Moda e Economia Criativa:  Como Posso ser Criativo no Mundo da Moda? 

A criatividade não é um dom, é exercício, e no atual cenário da moda e do design como 

um todo, é essencial que saibamos ser criativos. Quais ferramentas usar, como aplicar 

a criatividade para desenvolver produtos de moda que sejam sustentáveis, e assim 

trabalhar a economia criativa no universo fashion. Entender sobre os pilares da 

sustentabilidade e a responsabilidade do profissional criativo com relação a este tema, 

apresentando possibilidades para o desenvolvimento econômico e criativo na área de 

moda. 



Local: Youtube - https://youtu.be/Q4tPnktgAj0 

Dênis Martins: Graduação em Artes Visuais, Moda e Design de Interiores, trabalha com Processo 
Criativo, Desenho, História da Arte e é também Consultor de Imagem, criador da página 
@café.fashion.chic para compartilhamento de conteúdo sobre Design e Criatividade com ênfase em 
moda. 

Sandra Franchini: Coordenadora do curso de Design de Moda da educação à distância da Unicesumar, é 
graduada em Moda e Design de Interiores e possui mestrado em Design. Com vasta experiência na 
gestão educacional está a frente do primeiro curso de Design de Moda EAD do Brasil. 

 

19/06/2020 • SEXTA-FEIRA 

16h30h. Live Entrevista com Suely Santos Machado 

Dança como Arte, Saúde, Educação e Segurança Pública 

“A arte é a saúde da alma, o alimento do espírito e a educação do corpo que pensa e 

atua colaborando para o desenvolvimento humano. Escrever tem sido um modo de 

refletir sobre o fazer alucinante em busca de condições para exercitar o prazer de criar. 

Ideias e assuntos não tem hora nem lugar para brotar, ou você registra, ou escapam. 

Assim como as ideias, atitudes e decisões definem vida, mudam percursos, 

transformam realidades. Assim, o desejo de ser bailarina, unido ao ideal de 

transformar vidas e colaborar no desenvolvimento humano através da educação do 

corpo, me tornei gestora num caminho inusitado, jamais imaginado, mas com uma 

força avassaladora, que definiu minha vida. ”  

Local: Instagram @prefeituranovalima_online  

Suely Santos Machado: Formada em Psicologia pela PUC Minas. Artista, bailarina, coreógrafa, 
encenadora. Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato, de performances, do Primeiro Ato Centro de 
Dança e dos Projetos Artísticos Socias: "Venha ser meu Par" e "Dançando na Escola".  Professora da 
Oficina do Gesto, Identidade e autonomia no movimento.  

 

 

19h. Live com os Professores Larissa Camargo, Carina Seron e Carla Prado 

UNICESUMAR 

Atravessamentos: Design, Arte e Artesanato 

Quais as relações e quais as diferenças quando tratamos de produtos de design, de 

arte e de artesanato? Estas três áreas se atravessam e se complementam, podendo se 

compor de forma conjunta, mas, é importante compreender a diferença entre os 

profissionais de cada uma, quanto a formação, habilidades e competências. 

Local: Youtube - www.youtube.com/watch?v=h2mtfdeYZPY 

https://youtu.be/Q4tPnktgAj0
www.youtube.com/watch?v=h2mtfdeYZPY


Larissa Camargo: Doutoranda em Design, mestre em Engenharia Urbana, é Designer de Interiores e de 
Moda. Coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação na área do design, participou da criação 
e implementação dos 1º cursos de Design de Interiores e Design de Produto a distância do Brasil. Atuou 
em escritório próprio, e pesquisa, desde sua formação, a relação das pessoas com os ambientes e o 
ensino de design. 

Carina Seron: Possui graduação em Design de Interiores pelo Unicesumar- Centro de Ensino Superior de 
Maringá (2010 - 2012). Graduação em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (2015 
- 2018). Pós-Graduada em A Arte na Contemporaneidade pelo Unicesumar - Centro de Ensino Superior 
de Maringá (2013 - 2015). Atualmente é professora formadora do curso de Design de Interiores na 
Educação a Distância da Unicesumar. Tem experiência nas áreas de Design de Interiores, Artes Visuais e 
Processo Criativo. Artista-pesquisadora. 

Carla Prado: Mestre em análise do discurso que, como designer de interiores, atua aplicando as ideias 
do design em uma loja colaborativa. Considerando assim as relações arte, artesanato, design na ordem 
da economia criativa local/regional e potencializando a diversidade da brasilidade. convidado em 
diversos cursos de especialização no Brasil. 

 

 

20/06/2020 • SÁBADO 

13h. Lançamento de videoaula: Qual o seu dom? 

O vídeo produzido pela Associação de Artesãos de Nova Lima - Artes da Terra tem 

como proposta incentivar as pessoas a colocarem em prática seus talentos. A narrativa 

apresenta os motivos que levaram os artesãos da entidade a desenvolverem seus dons 

e como essa prática mudou a suas vidas. O vídeo tem também como objetivo 

despertar o interesse nos moradores de Nova Lima pela arte e suas diversas vertentes, 

além de descobrir novos talentos na cidade que podem se juntar aos artistas que já 

integram a associação.  

Local: Facebook @PrefeituradeNovaLimaOficial 

 
Associação Artes da Terra: A Associação dos Artesãos - Artes da Terra é uma entidade sem fins 
lucrativos que tem como principais objetivos agregar e promover artesãos novalimenses e assim tornar-
se uma referência sociocultural do município de Nova Lima, buscando melhores condições de produzir 
seus produtos e comercializarem com uma melhor perspectiva de retorno. 

 

 

18h. Lançamento de videoaula: Aprenda a Fazer Macramê com Juliana Ferreira 

O Macramê é uma técnica de atar fios entre tantas existentes as quais foram 

desenvolvidas ao longo dos anos e que são usados para várias finalidades. As peças 

feitas em Macramê costumam ser utilizadas para a decoração de ambientes, em 

roupas de cama, mesa e banho, vestuário pessoal e também em acessórios como 

bolsas ou bijuterias e até calçados. 

Local: Facebook @PrefeituraDeNovaLimaOficial 

Juliana Ferreira: Artesã e instrutora de macramê. 



21/06/2020 • DOMINGO 

15h. Live com Andréa Mendes: Aprenda a fazer Rosa de Cerâmica  

Consiste em mostrar como modelar uma rosa de Cerâmica, utilizando a argila como 

matéria prima para depois ser queimada e esmaltada fazendo diversos arranjos para 

serem utilizados para fins decorativos. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

 
Andréa Mendes: Licenciada em artes plásticas, Bacharel em escultura, desenho e gravura. Participação 
em diversas exposições individuais e coletivas. Premiada em vários salões de arte e festivais de arte e 
cultura. Experiências profissionais na Escola Casa Aristides, Salão do encontro, ateliê de Cerâmica Ione 
Laurentys entre outros. 

 

 

22/06/2020 • SEGUNDA-FEIRA 

15h. Live com a Professora Andrea Shima da UNICESUMAR 

Pare de Jogar Dinheiro no Lixo - Um bate-papo sobre Sabores e Sustentabilidade 

O Brasil desperdiça 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano, enquanto isso, 5, 

2 milhões de brasileiros passam fome (2019). Os números assustam e impactam, 

precisamos mudar esse cenário. Pensando nisso, convidamos você para nosso bate-

papo em que vamos apresentar possibilidades para diminuir e colaborar nesses dados. 

A chef de cozinha, professora e Coordenadora do curso de Gastronomia Andrea Shima 

convida você para esta viagem, regada de sabor, paixão e muita economia doméstica. 

Vamos aprender técnicas e possibilidades para otimizar ainda mais nossos recursos e 

insumos. 

Local: Youtube - www.youtube.com/watch?v=i2lZAUB4Kqg 

 
Andrea Shima: Chef de Cozinha, Mestra em Gestão do Conhecimento nas Organizações. Especialista em 
Padrões Gastronômicos, graduada em Direito e em Gastronomia. Docente em cursos de Gastronomia 
desde 2007, autora e organizadora de materiais didáticos, coordenadora do curso de Gastronomia EAD 
da Unicesumar. 

 

 

19h. Live: Entrevista com Gabriel Lisboa sobre o lançamento do seu livro “Bateria e 

Diversão”, contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte 

Livro escrito pelo baterista, compositor e educador musical Gabriel Lisboa, "Bateria e 

Diversão” é um livro dedicado ao ensino de bateria para crianças a partir dos 4 anos, 

disponibilizando o ensino de bateria para professores de bateria, demais educadores 

www.youtube.com/watch?v=i2lZAUB4Kqg


musicais e, principalmente, para as crianças que desejam aprender este instrumento 

incrível. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

 
Gabriel Lisboa: Com 22 anos de carreira, Gabriel Lisboa é licenciado em Educação Musical pela UEMG, 
professor de bateria atuando em Nova Lima/MG através do Ceacom (Centro de Atividades 
Comunitárias) e em seu estúdio particular. Em Belo Horizonte, leciona na conceituada Allegretto 
Educação Musical, além de trabalhar em gravações e shows com diversas bandas do cenário 
independente mineiro, tendo trabalhado com as bandas Todos os Caetanos do Mundo, Júlia Branco, 
Beira Kaos e Pato Fu no projeto Música de Brinquedo 2, entre outros artistas. No teatro, participou do 
processo de criação dos arranjos de bateria para o espetáculo “Outros” do Grupo Galpão e, em 2019, 
assinou a trilha sonora do espetáculo “Nastácia” - uma montagem inédita baseada na heroína do 
clássico “O Idiota” de Fiodor Dostoiévski, vencedora do Prêmio Shell (Melhor Direção) e indicada aos 
prêmios Cesgranrio de Teatro, Prêmio Butiquim Cultural e Prêmio APTR, totalizando 22 indicações. É 
diretor musical do portal “Momento Criança” lançado em 2020, e no mesmo ano, lançou o livro “Bateria 
e Diversão”- dedicado ao ensino de bateria para crianças a partir dos 4 anos - contemplado pelo Prêmio 
Funarte Descentrarte. 

 

 

23/06/2020 • TERÇA-FEIRA 

13h. Lançamento de videoaula: Aprenda com Rosângela Lamounier a Costurar a 

Própria Roupa 

Técnicas para prender a apertar a cintura com pinças e ajustar lateral de calças jeans 

sem utilização da máquina de costura. 

Local: Facebook - @PrefeituraDeNovaLimaOficial 

Rosângela Lamounier: Instrutora de Corte e Costura. 

 

18h. Live com Alberto Teixeira Rodrigues Neto 

“Yoga e Imunidade em Tempos de Pandemia” 

Demonstrar alguns exercícios dentro do Yoga e das Medicinas Tradicionais Chinesa e 

Japonesa, capazes de aumentar a imunidade, a disposição e a força nos níveis físico e 

mental. 

1º vídeo: meditação para centramento e autoconexão; 

2º vídeo: sequência de ásanas para a imunidade; 

3º vídeo: aplicação de técnica de moxabustão/MTC em 3 pontos energéticos para 

imunidade, conhecida como “vacina energética”. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 



Alberto Teixeira Rodrigues Neto: Professor de Yoga para Crianças, Terapeuta Ayurvédico e 
Acupunturista. Foi monge hinduísta de 1994 a 1999, e desde então atua com as práticas da Medicina 
Ayurvédica. Em 2013 fez a formação em Medicina Tradicional Chinesa, passando a atuar com a 
Acupuntura. Em 2017 se especializou em Yoga para Crianças e em 2019 criou o Projeto Criança Medita 
em Betim-MG. É sócio fundador do Espaço Ayus Betim, onde oferece os serviços de terapias 
ayurvédicas, acupuntura, meditação e yoga para o público infanto-juvenil. 

 

 

24/06/2020 • QUARTA-FEIRA 

15h. Live: Entrevista com Daniella Zupo e Mari Tibo sobre seus respectivos livros:  

Amanhã Hoje é Ontem e Curtos e Surtos - Diário Bipolar de fatos reais! 

Amanhã Hoje é Ontem: 

O livro “Amanhã Hoje é Ontem”, selecionado para a programação oficial da FliAraxá 

2017, recebeu menção honrosa da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, e marca sua estreia na literatura. 

 

Curtos e Surtos - Diário Bipolar de fatos reais: 

Curtos e Surtos narra a trajetória de Mari Tibo que aos 30 anos se depara com o 

diagnóstico do Transtorno Bipolar. Nesse caminho são vivenciadas as crises de 

depressão e mania, a busca por informações, a ressignificação familiar, a descoberta 

de tratamentos e tratamentos, os efeitos da medicação, a eletroconvulsoterapia, a 

internação e a percepção do eu em meio às novas possibilidades que lhes são 

apresentadas. Entre remédios, Psicólogos e Psiquiatra, o livro relata sua experiência 

com o hospital psiquiátrico e a ECT, antigo eletrochoque. Contém Diário de Choque, 

onde é relatado com detalhes as primeiras sessões. Numa narrativa simples, direta e 

poética, vê-se também a complexidade e a luta pela saúde mental. Leve, intenso, 

emocionante e sensível, CuRtOsEsUrToS aborda a busca pelo sentido da vida, da 

comunidade, da família e dos amigos. Compartilhar essa experiência com temas tão 

atuais atingirá o leitor ajudando-o a entender o Transtorno Bipolar e como a saúde 

mental é possível mesmo se tendo um diagnóstico. Além de o paciente ter acesso a um 

relato real de como lidar com o transtorno, CuRtOsEsUrToS alcançará também as 

famílias e amigos envolvidos assim como a comunidade médica psiquiátrica. 

 
Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Daniella Zupo: Daniella Zupo é jornalista, escritora e documentarista brasileira. 

Com mais de 20 anos de experiência nas redações, trabalhou como repórter, editora e apresentadora de 
alguns dos principias veículos de comunicação de Minas Gerais como Rede Globo, Radio Inconfidência e 
Rede Minas de Televisão e SBT. É criadora e diretora da premiada webserie documental “Amanhã Hoje é 
Ontem”, selecionada para o RioWebFest como uma das melhores webseries brasileiras de 



2016. Atualmente é comentarista da Radio Itatiaia, colaboradora da revista Pasmas! e comanda o 
programa “Friday Night Live”, live semanal de entrevistas com personalidades relevantes do país. 

Mari Tibo: Psicóloga, Pedagoga, Educadora, Escritora. Seu trabalho é investido na Educação Infantil, 
acreditando sempre que novas gerações podem salvar o mundo. 

Em seu livro, Curtos e Surtos, lançado em 2019, conta, de forma poética e intensa, sua trajetória com o 
diagnóstico de Transtorno Bipolar. Guerreiro é aquele que não foge da vida, diz a autora que superou 
suas maiores crises de depressão e hipomania até hoje. 

 

18h. Live com a Professora Cláudia Ferraresi Moura da UNICESUMAR 

 A Educação a distância pode ser considerada uma educação disruptiva? 

Pensar a educação com um novo formato, o EAD faz isto. Podemos entender que esta 

metodologia cria uma educação disruptiva? O que isso significa? Uma educação 

disruptiva exige desprendimento de práticas tradicionais, convencionais e demanda a 

superação de entraves que não são apenas objetivos, materiais ou palpáveis. Há toda 

uma cultura a ser revista, repensada, reformulada. O que muda? Quem muda? Como 

fazer esta mudança? Até onde mudar? Fazer inovação disruptiva na educação é um 

desafio que se impõe e que certamente mexe com a cabeça da grande maioria dos 

educadores, entre os quais a professora se inclui. A live propõe uma reflexão sobre o 

assunto para buscar algumas respostas. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Cláudia Ferraresi Moura: Graduada em Letras pela UFMG, pós-graduada em Literatura Brasileira pela 
PUC Minas, Mestre em Linguística pela UFMG, MBA em gestão de pessoas pela FGV, MBA em Gestão 
Escolar pela USP. Professora há mais de 30 anos, lecionou em todos os níveis desde o ensino 
fundamental 1 até a pós-graduação. Professora das Faculdades: Pitágoras, Infórium de Tecnologia e 
Unibh e, além disso, lecionou por 15 anos na Escola de formação gerencial do Sebrae Minas em Belo 
Horizonte. Coordenadora da graduação e da pós-graduação do curso de Letras do UNIBH de 2010 a 
2016.Coordenadora do Supercérebro. Metodologia inovadora que trabalha com as habilidades do 
futuro, utilizando o soroban (ábaco chinês) e vários jogos de tabuleiro 2019/2020. Coordenadora 
pedagógica da Unicesumar, polo Nova Lima, desde agosto de 2019/2020. 

 

 

25/06/2020 • QUINTA-FEIRA 

 
15h. Live com Júnio Shock 

Objetos Brincantes: Live para Papais, Mamães e Criança 

Um bate-papo sobre a importância  da brincadeira entre papais, mamães e seus filhos. 

Importante dizer que a proposta não é ensinar brincadeiras tradicionais e sim mostrar 

como podemos aproveitar ao máximo os momentos com nossos filhos estimulando a 

criatividade e a imaginação com qualquer coisa que tiver em casa, incluindo o que iria 

para lixo. Teatro de Objetos, Sonoplastia, uso Consciente da Tecnologia, entre outros, 



são algumas das técnicas usadas e mostrados de uma forma música e divertida 

durante a live. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Júnio Shock: Empreendedor na arte inclusão e consultoria criativa, que desenvolve ações culturais 
voltadas para a Inclusão e Consultoria Criativa. Foi Coordenador Musical da Fundação de Atendimento 
Especializado de Nova Lima (Faenol), criou o Coletivo Usmala. Criador e Coordenador do SIM (Som 
Imagem e Música) do espaço Conviver na ONG Verde Novo em Nova Lima, onde fez um trabalho 
voltado para a arte inclusão de pessoas portadoras de Sofrimento Mental. Oficineiro do projeto de visita 
nas escolas da rede municipal das cidades de Nova Lima, Raposos e Rio Acima nas quais são elaboradas 
atividades musicais e teatrais com os alunos e educadores (até 2013). Integra o Grupo Fundador do 
Bloco “Então Brilha”BH, atualmente é sub-regente e Oficineiro. Faz parte do Sindicato Inclusivo, ala 
inclusiva do Bloco Chama o Síndico-BH. Co-criador da Casa de Gentil, Culturas e Convívios em Raposos, 
que atua na Manutenção e Preservação da Cultura do Tambor, Preservação do Meio Ambiente, etc. 
Desenvolveu Intervenções Culturais e Audiovisuais em projetos sociais para as Prefeituras de Raposos e 
Nova Lima como a parceria com a Coordenadoria da Igualdade Racial e Semed (Secretarias de Educação 
de Nova Lima e Raposos) 2012/13 e 14. Palestrante e Oficineiro em cursos de formação de professores 
com os temas     sobre a “Influência do Samba na formação da cultura e identidade do Brasil”, ”Música e 
Ruído, uma abordagem Musicoterapêutica” 2011. Produtor do primeiro festival cultural de inverno da 
cidade de Raposos em 2010, ano em que esteve no distrito de milho verde participando de oficinas e 
intervenções culturais e posteriormente em Padre Paraíso no Festivale. Idealizador e Professor do curso 
Reciclagem Sonora da Casa Aristides e criador do Grupo Cacossônicos que criou e apresentou o 
espetáculo musical, Sonoraciclagem em 2019 durante o festival Reverbera. Como Dj e VJ já se 
apresentou em eventos como a Virada Cultural de São Paulo, entre outros. 

 

16h30. Live: Entrevista com Fabiana Ferraresi 

Trabalhando com Design Gráfico Remotamente 

“Desde 2018, 2 anos após fechar meu escritório físico, venho atendendo à cliente e 

desenvolvendo projetos na área de design gráfico e design digital através do meu 

escritório virtual. O atendimento ao cliente, quando possível, é feito presencialmente. 

Mas, alguns clientes, que não possuem sede em Belo Horizonte ou na cidade onde eu 

me encontro, o atendimento é totalmente remoto. ” 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Fabiana Ferraresi: Graduada pela UEMG, foi proprietária da Designlândia - escritório de design que 
atuou no mercado mineiro por 13 anos. Possui especialização em tipografia digital pela Escola 
Massana de Barcelona. Atua no mercado nacional de design há mais de 20 anos e atualmente trabalha 
com design, como autônoma, remotamente. 

 

 

 

  



26/06/2020 • SEXTA-FEIRA 

 

15h. Live com Wagner Santos Fani 

"Plantio de Hortaliças Não Convencionais - HNC's em Espaços Alternativos" 

Você já ouviu falar ou experimentou jacatupé, bertalha ou jambu? Provavelmente não, 

pois estas são consideradas hortaliças não convencionais e que, por isso mesmo, não 

encontramos facilmente no mercado. Esse projeto visa resgatar tradições e estimular a 

produção e o consumo de hortaliças dificilmente encontradas no mercado. 

Local: Instagram @ematerminas 
 
Wagner Santos Fani: Engenheiro Agrônomo, formado pela UFRRJ, concursado na EMATER-MG no ano 
de agosto/2020, no município de Nova Módica-MG, destaque na orientação ao plantio de 1 milhão de 
pés de abacaxi, orientação e troca de informações com o produtor no plantio de 8 ha de tomate, 
pimentão, Reestruturação de associação de produtores de café arábica, orientação e apoio no plantio 
de grãos, hortaliças e frutíferas, etc. Coordenador Técnico Regional de Culturas, na região do Leste 
Mineiro 2005 a 2007, Coordenador estadual de planejamento de 2007 a 2013, e desde 2014 ocupa o 
cargo de coordenador técnico regional de horticultura na unidade regional de Belo Horizonte, com 
apoios significativos aos Extensionistas e por consequência aos agricultores familiares e 
urbanos/periurbanos na áreas de fruticultura (tangerina ponkan, banana, abacate, maracujá e  pitaya, 
etc.) culturas,  olericultura, com destaques para produção de hortaliças folhosas e hortaliças não 
convencionais no plantio em espaços alternativos, e agroecologia e certificação orgânica. 

 

17h. Live com André Borges 

Trilha sonora em vídeos: Sonoridades e Imagens 

A live tem como objetivo explicar e comentar alguns aspectos da composição de trilhas 

sonoras para vídeos. Esses aspectos dizem respeito às relações som e imagem, 

processos de criação, gravação e edição. Especificamente serão comentadas duas 

trilhas cujos vídeos estão disponibilizados no youtube:  

1- Fabiano de Cristo (Produzido e dirigido por Abel Silva – 2018). Fiz a toda a 

composição musical original para esse filme. A edição de trilha e áudio foi feita por 

Júlio Alessi Lafetá. O vídeo pode ser acessado pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyxGlnGjdZ4 

2-  O Maior Espetáculo do Universo (Produzido pelo Grupo de Pesquisa Design e 

Representações Sociais UEMG/CNPq). Trata-se de uma animação cujas pequenas 

músicas foram compostas por vários compositores. 3 músicas são de minha autoria. A 

edição de áudio também foi feita por Júlio Alessi Lafetá. O vídeo pode ser acessado 

pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=aQalEVCBCps 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

André Borges: Professor da área de Semiótica, Músico e Compositor.  

https://www.youtube.com/watch?v=PyxGlnGjdZ4
https://www.youtube.com/watch?v=aQalEVCBCps


27/06/2020 • SÁBADO 

 

10h. Lançamento de Caderno de Poesias do Núcleo de Atividades Literárias 

Neste ano, na impossibilidade de realizar um sarau ou encontro de poetas, as 

atividades serão virtuais. Alguns escreveram sobre a palavra reverbera e outros sobre 

inclusão. Os poemas ressaltaram pessoas especiais, negros, gordos, idosos, gays, 

trabalhadores invisíveis e crianças das favelas. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Núcleo de Atividades Literárias: 

Com os objetivos reunir pessoas para desenvolver o hábito da leitura literária e divulgar os escritores 
nova-limenses, propomos a criação de um Núcleo de Atividades Literárias, em março de 2017. O Núcleo 
tem sede no Centro Cultural, mas realiza atividades em outros locais da Secretaria de Cultura como Casa 
Aristides, Teatro Municipal e Bibliotecas. Quando somos solicitados, realizamos atividades também em 
escolas do município. As atividades do Núcleo são: dois clubes de leitura, como um total de trinta 
leitores; lançamentos de livros; bate-papos com escritores; palestras com escritores; publicações de 
cadernos de textos e poesias; contação de histórias; saraus; recitais; exibição de filmes; mostra de livros; 
encontros com escritores, criação da Academia Nova-Limense de Letras; reuniões com o Movimento das 
Amigas Pró-cultura; colaborações e participações em atividades de outros setores da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

 

 

28/06/2020 • DOMINGO 

 

16h. Live com os Professores Larissa Camargo e Josivan Benegate da UNICESUMAR e 

Participação de Osvaldo Perrenoud 

Morar pós pandemia: a relação da habitação pós Covid-19 

Grandes movimentos no mundo mudam a forma como as pessoas vivem, trabalham, 

se relacionam, enfim, impactam e influenciam na história. A Covid-19 trouxe, em 

especial, uma nova relação das pessoas como as suas casas, já que, muitos, nesse 

momento de pandemia, aderiram ao isolamento social e fizeram – ou ainda estão – em 

quarentena, isolados em suas residências. Temos ainda, uma grande parcela da 

humanidade que passou a trabalhar e estudar em casa. Como isso pode – e vai – 

impactar na forma de morar das pessoas é um assunto que interessa a todos os 

profissionais ou não da área. 

Local: Youtube - www.youtube.com/watch?v=X-jIYxmAx9g 

Larissa Camargo: Doutoranda em Design, mestre em Engenharia Urbana, é Designer de Interiores e de 
Moda. Coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação na área do design, participou da criação 
e implementação dos 1º cursos de Design de Interiores e Design de Produto a distância do Brasil. Atuou 

www.youtube.com/watch?v=X-jIYxmAx9g


em escritório próprio, e pesquisa, desde sua formação, a relação das pessoas com os ambientes e o 
ensino de design. 

Osvaldo Perrenoud: Mestre em “Color Design and Technology” pelo Instituto Politécnico de Milão, é 
Lighting e color designer. Atualmente, reside em Milão, onde atua como professor convidado no 
Instituto Politécnico de Milão. É também professor convidado em diversos cursos de especialização no 
Brasil. 

Josivan Benegate: Doutorando em arquitetura pela USP, é arquiteto e especialista em Lighting 
Architect. Atua em diferentes instituições de ensino superior, em especial como professor convidado em 
diversos cursos de especialização no Brasil. 

Osvaldo Perrenoud: Mestre em “Color Design and Technology” pelo Instituto Politécnico de Milão, é 
Lighting e color designer. Atualmente, reside em Milão, onde atua como professor convidado no 
Instituto Politécnico de Milão. É também professor convidado em diversos cursos de especialização no 
Brasil. 
 

 
29/06/2020 • SEGUNDA-FEIRA 
 

13h. Live com Gabriela Monteiro: Empoderamento feminino no universo da moda  

A moda é um artificio que as mulheres encontraram para demonstrar a sua 

individualidade perante a sociedade. A mulher é representada através de cores, shapes 

e recortes, independente da sua raça, religião ou tipo físico. A Consultoria de Imagem 

veio para agregar o conhecimento de moda e comportamento. Pois a consultoria em 

si, não fala apenas sobre moda, mas também é uma fonte para as mulheres realizarem 

um autoconhecimento, descobrirem o que gostam e até fazer com que se tornem 

consumidoras mais consciente. A consultoria tem como objetivo aprimorar a imagem 

de uma pessoa respeitando sua identidade, seu estilo de vida e corpo. E através da 

análise dessas particularidades é traçado um plano com elementos de Design 

(evidenciadas pelas roupas e acessórios, estampas, modelagens, etc). Dessa maneira 

essa mulher irá poder exteriorizar melhor o seu estilo pessoal ou transmitir a 

mensagem que ela necessita naquele momento de vida, seja no seu meio profissional 

ou pessoal. A moda tem o poder de manifestar o empoderamento feminino, logo 

proporciona a liberdade da mulher de se expressar e se reinventar diariamente, 

mostrando sua personalidade de dentro para fora e isso vai muito além de produções 

de looks.  

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 

Gabriela Monteiro: Formada em Design de Moda na Fumec desde 2015 e profissional em aplicação de 
Consultoria de Imagem e Estilo.  

 

  



15h. Live com Taíra Maciel 

 A influência digital e o Mundo da Moda 

Serão abordados os seguintes tópicos: Trajetória da Artista com a Moda; Conceitos; 

Início do trabalho como Influencer; O cenário Atual do Influencer; Influência x Imagem 

Pessoal; Espaço para perguntas. 

Local: Instagram @prefeituranovalima_online 
 
Taíra Maciel: Graduada em Letras e Design de Moda, Pós-Graduada em Docência do Ensino Superior e 
Marketing de Moda, com cursos em Nova Iorque, Cidade do México e São Paulo. Ex-Modelo 
internacional, atualmente atua como Digital Influencer, Professora Universitária no curso de Estética e 
Cosmética na Funorte e Coordenadora do Polo Unicesumar Montes Claros. Atua há mais de 20 anos no 
mundo da moda e há 8 se dedica à Imagem Pessoal, assunto no qual ministra palestras e workshops em 
todo estado. 

  



30/06/2020 • TERÇA-FEIRA 

 

13h. Lançamento do vídeo: SOCORRO, UM ESPÍRITO ME RAPTOU - Companhia de 

Teatro Quinta Parede Brasil 

Abner é um senhor que vive a vida a maltratar todos, até receber a visita de um anjo, 

que o leva há 2000 anos e mostra o sofrimento de um povo. Este então, sensibilizado 

com a maldade a eles infligida, volta com a motivação de reverberar a paz, a alegria, o 

sorriso que não pode ser retirado da face de um povo que luta.  

Local: https://photos.app.goo.gl/EvHfEoAoNXp7aNFB7   

Quinta Parede Brasil, Companhia de Teatro: Texto e Direção: Junior Pacelli. Elenco: Junior Pacelli 
Sirlene Souto Islan Alves Isla Souto Bruna Jungkook Sabrina Guterman Camila Martins. 

 

15h. Live com Cléa Venina Ruas Mendes Guimarães 

 “Artesanato e cultura em ações de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural ”    

Incentivar a compreensão da simbologia dos ícones e tradições culturais transferidas 

para o artesanato e dialogar sobre artesanato, contemporaneidade e comercialização. 

Conteúdo: Breve auto apresentação; Abordagem cenários para o artesanato pós 

pandemia; Construção de materialidade dos símbolos elaborados cultural e 

socialmente (iconografia); Design e artesanato (vocações regionais/locais); 

Experiências evolutivas com grupos de artesanato pela extensão rural; Organização 

coletiva e empreendedora para o mercado competitivo. 

Local: Instagram @ematerminas 

 
Cléa Venina: Graduada em Turismo e Pedagogia, pós-graduada em Gestão e Planejamento em Turismo 
e Meio Ambiente. É coordenadora Estadual pela Emater-MG respondendo pelas áreas de Artesanato e 
Turismo Rural desde 1996. Com experiência em fazer diagnósticos, planejamentos participativos junto a 
coletivos de agricultores (as) familiares em comunidades rurais. Atua também em atividades de 
economia solidária e geração de renda com inovação, qualificação, identidade cultural e resgate de 
tradições em artesanato, junto a esses grupos no meio rural, dos municípios do interior do estado. 

 

 

18h. Live com os Professores Victor Biazon e Gustavo Pisano da UNICESUMAR 

Estratégias de Marketing para Vender sua Arte: O que é Arte para Você? 

Como criar, apresentar e destacar os diferenciais dos produtos produzidos a partir das 

mais diversas matérias-primas? Os consumidores compram, pagam por produtos 

quando dão valor àquilo que estão pagando, mas como destacar o valor de uma obra 

de arte? Aliás, posso considerar meu produto como arte? Veremos que a partir da 

https://photos.app.goo.gl/EvHfEoAoNXp7aNFB7


valorização do nosso produto, nossa criação, podemos usar estratégias de 

comunicação e marketing para atrair consumidores. 

Local: Youtube - www.youtube.com/5719wnmSxnl 

Victor Biazon: Doutor em Comunicação Social; Mestre em Administração e especialista em comunicação 
e publicidade. Coordenador do Curso de MKT da UniCesumar EAD. Participante de diversas lives 
abordando estratégias de comunicação para negócios diversos.  

Gustavo Pisano: Apaixonado pelo mundo das Artes. Biólogo e Pesquisador. Coordenador dos cursos de 
Artes Visuais e Ciências Biológicas da EAD Unicesumar. Mestre e Doutor em Biotecnologia Ambiental. 
Especialista em Docência no Ensino Superior e Análise Ambiental. Idealizador da websérie: O que é arte 
para você? 

 

  

www.youtube.com/5719wnmSxnl


Parcerias: 

 

 

 

 


