


INTRODUÇÃO

As universidades públicas há muito deixaram de ser centros de produção 
artística, ao mesmo tempo se distanciaram das comunidades que deveriam 
atender e passaram a formar profissionais competentes, não mais. O Movimento 
Panamby, um coletivo formado por estudantes de diversos cursos da UFMT,
surgiu em 2006 com o objetivo de criar espaços de vivência universitária, 
ambientes propícios para a troca de saberes e para a produção cultural. Com 
esses mesmos objetivos surgiu o 24h de Cultura na UFMT, um projeto autônomo, 
que pretende atender escolas públicas de Cuiabá, qualificar arte-educadores, 
fazer contato com outras universidades e abrir espaço para que os artistas 
universitários se apresentem. Tudo numa perspectiva ambiental e socialmente 
responsável.

De 06 a 10 de outubro acontece a terceira edição do 24h de Cultura que mantém 
o mote das outras edições: arte, cultura e conhecimento em movimento. Nesta 
edição, além de um dia cultural com 24h de atividade ininterruptas, o projeto 
abraça uma semana de atividades de formação que recebe o nome de Mopyrô e 
reúne oficinas, intercâmbios livres e um encontro de pesquisadores.



Histórico
A primeira edição do 24h de Cultura aconteceu em 01 de dezembro de 2006, 
recebeu 50 crianças de escolas públicas, 80 estudantes participaram da gincana 
universitária e 2.000 pessoas que compareceram às apresentações artísticas. Foi 
a primeira experiência de fazer um evento independente e coletivo, dentro do 
espaço da UFMT. 

HISTÓRICO



No ano passado, em 31 de novembro, a segunda edição ampliou-se, oferecendo 
capacitação aos arte-educadores trazendo para Cuiabá o Circo Teatro Rosa dos 
Ventos de Presidente Prudente-SP e o grupo Vida Seca de Goiânia-GO que 
trabalha com educação musical através de instrumentos feitos com lixo. Além 
disso, vieram até a UFMT 200 crianças da rede pública, 60 estudantes 
universitários  durante a Gincana e um público estimado em mais de 3.000 
pessoas durante as apresentações artísticas. Sempre mantendo o mesmo 
respeito ao patrimônio e ao meio ambiente.

A cobertura do evento, sua repercussão na imprensa e fotos podem acessados 
no www.24hdecultura.wordpress.com

HISTÓRICO



É um evento estudantil que busca fomentar a produção cultural na universidade, 
tendo como princípios norteadores a extensão, a vivência acadêmica e a 
produção artística. Sua principal meta este ano é :

• Enfocar o caráter público da universidade, oportunizar o acesso, respeito a 
diversidade cultural e ambiental;
• Incentivar a produção artística autoral universitária;
• Construir a concepção de que o espaço físico - o meio ambiente - é conceitual e 
relacional, além de físico, material. Fazer do mapa ambiental, a chave para a 
construção dos espaços que criamos;
• Trazer estudantes da rede pública para proporem e executarem atividades, 
incorporando assim o conceito de festival universitário de cultura, arte, lazer e 
conhecimento;
• Realizar intercâmbio entre universidades públicas;

OBJETIVOS



Môpyro | Oficinas de Capacitação
06 a 09 de outubro
14h às 18h

Mopyrô | Mostra das Oficinas de Capacitação
10 de outubro no espaço Mopyrô na arena 24h

Mopyrô | Intercâmbios Livres
Circo, Capoeira, Movimentos Sociais, Movimento Estudantil, Meio Ambiente, Economia 
Solidária, MIC – Mídias Integradas Cuiabanas, COOCAR – Cooperativa de Comunicação 
Cultura e Arte, 
06 a 10 de outubro
Horários Livres

Encontro Observatório de Pesquisa – poder, cultura e contemporaneidade
06 a 10 de outubro
8h às 12h

Encontro Conexões de Saberes
06 a 10 de outubro
8h às 12h

PROGRAMAÇÃO MOPYRÔ



Bloco Azul
Construção dos espaços e ambientação da arena
A partir de 5h

Bloco Amarelo
Oficinas para crianças – a partir das 9h
Oficinas para adultos – a partir das 9h

Almoço Cultural
Apresentações artísticas no Restaurante Universitário
A partir das 11h

Bloco Vermelho
Trilhas Vocacionais – a partir das 14h
Gincana Universitária – a partir das 14h

Bloco Verde
24h de Cinema – mostra de filmes e exposições de cartazes o dia todo
Sarau – apresentações artísticas a partir das 17h

Bloco Branco
Shows – a partir das 21h até às 7h da manhã

PROGRAMAÇÃO DIA CULTURAL



Espaço Indígena – Diversidade dos Povos
Visitas ao Museu Rondon

Espaço Matri-África - Africanidades
Rodas de Capoeira Angola

Espaço Literário - Literatura
Sarau Livre, Espaço de Leitura e Porradinha 
Poética

Espaço Casa Brasil
Inclusão Digital

Espaço Curumin-Cunhatã
Brinquedoteca

24 Horas de Cinema
Mostra de Filmes de Arte

Espaço NaPaná
Web TV e Mostra de Videos

Espaço Agência Laboratório – Sala de Imprensa
Rádio Online Fora do Eixo e Cobertura ao Vivo

Feira Popular
Economia Solidária

Exposições
Artes Visuais e instalações

Espaço Casa Brasil
Inclusão Digital

Praça de Alimentação

PROGRAMAÇÃO ESPAÇOS



Em oficinas e encontros

Estudantes da rede pública de ensino básico – 400

Estudantes universitários de outros campi – 200

Estudantes da UFMT - 500

Professores – 50

Profissionais da cultura – 100

Em apresentações e intervenções artísticas – 3.000

Público Total . 4.250 pessoas

PÚBLICO



* As logomarcas dos apoiadores estarão inseridas em todas as peças de mídia e os 
nomes das empresas/instituições estarão presentes nos releases enviados a 
imprensa.

Assessoria de Imprensa
Releases quinzenais
Newsletters semanais
Zines 24h semanais
Flickr 24h
Atualização diária de blog - www.24hdecultura.wordpress.com
Hotsite – www.ufmt.br
Cobertura 24h Portal Fora do Eixo – www.foradoeixo.org.br
Radio 24h Portal Fora do Eixo – www.foradoeixo.org.br

MÍDIAS



Mídias Digitais
Avatar

Fy internet
Banner digital

VT Institucional
TV Panamby

Mídias Impressas
02 Outdoors
500 Cartazes
5.000 Mega-Folders
300 Camisetas
2.000 Catálogos

* As logomarcas dos apoiadores estarão inseridas em todas as peças de mídia e os 
nomes das empresas/instituições estarão presentes nos releases enviados a 
imprensa.

MÍDIAS



PARCEIROS

Apoio Institucional

Patrocínio

Parceiros



65 3615-8378
movimentopanamby@gmail.com

www.movimentopanamby.wordpress.com
www.24hdecultura.wordpress.com

O Movimento Panamby é formado por estudantes de vários cursos de 
graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, com o intuito de realizar 
projetos culturais de interface com comunidades populares, escolas públicas e 
movimentos sociais. Entre outros projetos realiza anualmente o 24 horas de 
Cultura na UFMT, a Semana do Calouro, a Feira Popular da UFMT e trabalha 
pela construção de um centro universitário de vivência.

REALIZAÇÃO


