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O  presente  trabalho  tem  o  objetivo  principal  de  apresentar  e  discutir  os
processos de pré-produção, produção e pós-produção do Circuito UFC-Arte, projeto
que integra as ações da Secretaria de Cultura Artística da Universidade Federal do
Ceará  (Secult-Arte/UFC).  Como  objetivos  específicos,  tencionamos  apresentar
indicadores  quantitativos  do  Circuito  UFC-Arte  referentes  ao  ano  de  2016.  O
Circuito UFC-Arte foi criado no ano de 2013 e consiste na realização de uma série
de eventos artísticos e culturais durante o ano letivo acadêmico, com o objetivo de
promover  a  circulação  da  arte  e  da  cultura  pelos  equipamentos  culturais  da
universidade e pelos diversos campi da UFC em Fortaleza e no interior do Ceará.
No ano de 2016, entre os meses de abril  e agosto, o projeto realizou 4 edições e
apoiou a realização de mais 3 eventos da UFC. Nesse período, o Circuito UFC-Arte
mobilizou o total de 24 projetos, dos 44 atualmente cadastrados no Programa de
Promoção  da  Cultura  Artística  (PPCA),  e  52  bolsistas  remunerados,  dos  100
contemplados com Bolsa-Arte. A metodologia do presente trabalho se alinha com o
paradigma  qualitativo  e  utiliza  a  observação  participante  como  principal
instrumento  de  coleta  de  dados,  visto  que  os  autores  são  bolsistas  do  projeto
Circuito UFC-Arte e atuam diretamente nos processos de produção dos eventos. Os
dados  quantitativos  apresentados  e  discutidos  pelo  trabalho  são  coletados  de
arquivos,  documentos  oficiais,  site,  blog,  fotografias  e  outras  fontes  diretas  ou
indiretamente vinculadas à Secult-Arte/UFC. Tendo em vista a relevância cultural e
social,  bem  como  a  visibilidade  que  o  projeto  vem  ganhando  dentro  e  fora  de
universidade,  temos  a  perspectiva  de  que  o  Circuito  UFC-Arte  se  torne  um
programa  permanente  de  fomento  à  arte  e  à  cultura  na  UFC.  Este  trabalho
pretende colaborar com tal perspectiva, gerando dados para o aprimoramento do
projeto, divulgação na Universidade Federal do Ceará e nas demais Instituições de
Ensino Superior do Estado do Ceará.
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