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UFPA ABRE INSCRIÇÕES PARA USO DO TEATRO CLÁUDIO BARRADAS EM 2013 

 

Artistas e grupos de teatro, dança e música têm até este domingo, 16 de dezembro, para solicitar o uso do Teatro 

Universitário Cláudio Barradas (TUCB) no próximo ano. A pauta do espaço é aberta para trabalhos de estudantes 

e profissionais, o que, de um lado, ajuda na divulgação dos espetáculos e, de outro, oferece entretenimento 

cultural ao público. E os espetáculos, apresentações e eventos selecionados acontecerão no período de 07 de 

janeiro a 17 de dezembro de 2013.  

Em 2012 foram aproximadamente 200 dias de apresentações de artistas de vários lugares do país, e em 2013 o 

Teatro oferece uma grande novidade, pois as solicitações de pauta oferecem espaço para apresentações de 

espetáculos infantis aos finais de semana de manhã. Os dias para uso das pautas serão de quarta a domingo e a 

expectativa é que se tenha um número considerável de solicitações de grupos de teatro, dança e seminários 

acadêmicos de todo o Brasil.  

As solicitações de uso do Teatro Universitário devem ser realizadas online através de uma carta de solicitação de 

pauta, que deverá ser anexada ao formulário de inscrição até o dia 16 de dezembro. Os interessados devem 

acessar o site www.ica.ufpa.br e clicar em “Abertura de Pautas para o TUCB do ano de 2013” para inserir sua 

proposta de pauta.  

Após esse processo online, o formulário de solicitação de pauta deverá ser impresso e entregue na sala da 

administração do teatro no horário de 8h às 12h ou de 14h às 18h. A direção do teatro dará prioridade para as 

solicitações feitas até o dia 16, que terão seus resultados divulgados dia 17 de dezembro no site do Instituto de 

Ciências da Arte (ICA), unidade da Universidade Federal do Pará, responsável pelo espaço. 

“O teatro Cláudio Barradas se destaca, pois recebe uma procura muito grande de jovens e tem um olhar voltado 

para a educação, para os estudantes de teatro e dança da UFPA, sem deixar de atender grupos artísticos de forma 

geral. Nós tentamos sempre somar à capital paraense que, infelizmente, tem poucos teatros e espaços reservados 

para a cultura.”, comenta Paulo Santana, diretor do Teatro. 

SOBRE O TEATRO - O Teatro Cláudio Barradas, desde 2009, atende demanda de diferentes experiências 

artísticas, oferecendo ao público paraense inúmeros espetáculos e atividades. Constitui-se um espaço aberto aos 

inúmeros grupos artísticos da cidade e região. Algo justo mediante o ator que deu nome ao teatro. Cláudio 

Barradas se destacou como personalidade da trajetória do teatro no Pará. Foi ator, professor e responsável por 

criar e dirigir diversos grupos trazendo contribuições teóricas, estéticas e práticas na forma do fazer teatral 

paraense.  

Serviço 
Inscrições para uso do Teatro Universitário Claudio Barradas em 2013 

Modelo de solicitação: http://www.ascom.ufpa.br/links/modelocarta.doc 

Formulário de inscrição: http://form.jotformz.com/form/23046064590652 

Edital: http://www.ascom.ufpa.br/links/edital11.pdf 

Prazo de inscrições: Até 16/12/2012. 

Contato para mais informações: (91) 3249.0373 

Endereço do teatro: Rua Jerônimo Pimentel, 546 (esquina com Dom Romualdo de Seixas), bairro Umarizal. 

Leia mais sobre o Teatro Cláudio Barradas: http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=3015  

 
Texto: João Thiago Dias - Assessoria de Comunicação da UFPA 
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