
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

“Arte em Fluxo” é um projeto de extensão formado por 

um grupo de professores e professoras de Arte (Artes 

Visuais, Teatro, Música e Dança) das distintas redes de 

ensino (municipal, estadual, particular e federal) e está 

vinculado ao Programa de Extensão Arte na Escola Polo 

UFU (PROEXC/DIREC), sob coordenação da Profa. Ma. 

Mara Rúbia Colli (Cap-Eseba/UFU). Com o objetivo de 

oportunizar à formação continuada e momentos 

ímpares de fruição artística, ampliando a percepção e 

nutrição estética, aspirando alcançar a qualidade no 

ensino de Arte de Uberlândia, favorecendo e auxiliando 

no processo de formação e autoformação docente, para 

além, conhecer e divulgar o cenário artístico da cidade 

de Uberlândia e região.  



 

Em tempos de pandemia devido ao COVID-19 as 

orientações são para ficar em casa, deste modo, a 

proposta “Arte em Fluxo” foi extendida para o Programa 

Rede de Extensão – UFU em Casa, proporcionando à 

população produções textuais reflexivas de qualidade 

com conotação científica na linguagem adequada sobre 

obras artísticas, artistas e museus interativos virtuais. 

Por meio da mediação acessível, disponibilização de links 

e sugestões reflexivas em arte-educação, serão 

divulgado locais expositivos de Uberlândia e outras 

cidades nacionais e internacionais. O projeto busca 

ampliar, por meio da sensibilização estética a apreciação 

artística, demonstrando a importância da Arte para a 

formação sensível, estética e cultural, além de instigar a 

população a desejar visitar museus e galerias de arte 

após este período de quarentena.  

A formação continuada é um espaço de grande 

interlocução da Universidade com a comunidade geral, 

portanto os textos, imagens e vídeos serão produzidos 

pelos(as) integrantes do grupo, por artistas e 

professores(as) externos convidados, ofertando a cada 

20 dias à população o contato contínuo com a Arte, 

produções artísticas e museus, ampliando, favorecendo 

e auxiliando no processo de formação e autoformação 

docente, estudantil e da comunidade.  
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