Projeto Piloto Cine Itaquera - Cinema Nacional

A Coordenadoria de Cultura desenvolveu o Projeto Piloto Cine Itaquera - Cinema
Nacional em parceria com as instituições educacionais da região de Itaquera e o apoio da
Prefeitura Regional da cidade. Iniciado em 2017, o projeto foi estruturado com a oferta de
algumas exibições de filmes da Coleção Cinema Brasileiro Contemporâneo, doado à Unifesp
pela ANCINE (Agência Nacional do Cinema). Os filmes passaram a fazer parte do acervo da
Unifesp1.
O lançamento do projeto contou com a participação do Pró-Reitor Adjunto de
Extensão e Cultura, Prof. Magnus Régios da Silva, que conduziu uma mesa de discussão após
a exibição do documentário Aquém Margens: Juventude e Exclusão em Áreas de Mineração,
de Alexandra Duarte, que faz parte do projeto Jovem.doc (item 7).
O encerramento contou com a presença da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Profª
Raiane Assumpção, que participou da roda de conversa realizada após a exibição do filme 5x
Favela, agora por nós mesmos, de Manaira Carneiro e Wagner Novais, Rodrigo Felha e
Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra. O grupo Fora da Caverna
apresentou números musicais no encerramento do projeto. O grupo é formado por estudantes
musicalizados dentro das EMEFs Frei Monte Alverne e Presidente João Pinheiro no projeto
de bandas da prefeitura de São Paulo, pelo professor e Maestro Uelinton de Seixas. Para a
divulgação, foram preparados cartaz e convite.

Primeira reunião da CC-Proec com
representantes da Prefeitura Regional de
Itaquera
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Pró-Reitor Adunto da
Proec fala na abertura do
projeto Cine ItaqueraCinema Nacional
(maio/17)

Exibição do filme 31 Minutos, de Álvaro Díaz e
Pedro Peirano, no CEU Azul da Cor do Mar
(outubro 2017)

A listagem dos filmes está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_6hYXgHbugLNOa5gGv5-bFa3uC79EsX1/view?usp=sharing

Roda de Conversa com a Pró-Reitora de
Extensão e Cultura no Campus Zona Leste..
Foto: Luiz Rossi.

Grupo Fora da Caverna durante a
apresentação no campus Zona
Leste. Foto: Luiz Rossi

Pró-Reitora de Extensão e Cultura, professora Raiane Assumpção (no centro), representantes das instituições parceiras e Grupo Fora da Caverna

Empréstimo de filmes do Acervo Unifesp

Após o término do projeto piloto, a DRE/IQ e a DICEU manifestaram interesse em
acessar os filmes do acervo da Unifesp, então os 79 títulos da Coleção foram disponibilizados
ao longo dos dois anos para a realização de exibições gratuitas nos CEUs (Centros
Educacionais Unificados) Aricanduva, Azul da Cor do Mar e Formosa. A interrupção do
projeto ocorreu pela ausência de novos títulos para o público infantil e infantojuvenil,
públicos predominantes nos CEUs. Isso se deu porque, apesar das várias tentativas para
somar novas produções ao acervo da Unifesp, inclusive junto à Ancine, não houve novas
aquisições.

O projeto somou um público total de mais de sete mil estudantes durante sua vigência,
dado registrado no controle de empréstimos2 efetuado.

2

O controle de empréstimos está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1YqWfHIZRbL7WtrnTGUd4Zd7iGk9aFbgZ/view?usp=sharing

