DEPARTAMENTO DE HUMANAS
Título do projeto: 1º Cotil Cultural: relações virtuais, sentimentos reais
Ementa: O evento consiste em exibições on-line de trabalhos artísticos dos alunos
do COTIL através do Youtube com apresentação de professores como mestres de
cerimônia.
Com um caráter de mostra de trabalhos, o evento não prevê competição entre os
participantes, não prevendo também premiação.
O tema será “Relações virtuais, sentimentos reais”. Pois, embora em uma
quarentena com distanciamento social, todos ainda precisamos nos cercar, mesmo
virtualmente, de pessoas. E não apenas em função de trabalho ou estudo, mas
acima de tudo, porque, ainda que o contexto social e sanitário sejam novos para
nossa geração, a velha necessidade humana da presença do outro para construirse a si mesmo não deixou de existir. Cada um sua casa, ainda pensamos nos
outros, conversamos com os outros, precisamos uns dos outros.
Objetivos: Tem como finalidade essencialmente a abertura de um espaço de
expressão artística para os alunos do COTIL, e compartilhamento de suas criações
em meio ao confinamento social.
Metodologia: Uma mescla, através do uso do programa OBS Studio, de “lives” e
exibição de conteúdo gravado. As “lives” serão dos professores apresentadores, ao
passo que o material previamente gravado dos alunos será disponibilizado ao longo
do evento. Todo o evento será transmitido pela plataforma Youtube.
Resultados esperados: Alunos encontrando um espaço para expressar-se
artisticamente, bem como para apreciar a produção artística dos colegas.
Público alvo: Membros da comunidade do COTIL, em especial, alunos.

Carga horária: 3 horas.
Cronograma: Inscrições até 25/06/2020.
Apresentação no dia 04/07/2020.
Inscrições: Serão realizadas por via de formulário Google Docs até 25/06/2020.
Local: A exibição será realizada do prédio acadêmico do COTIL.
Professores responsáveis: Prof. André Albino de Almeida, Prof. Dorival Donizeti
Marchi, Prof. Maurício Fernando Martinatti Rodrigues e Prof. Rafael Stein Pizani.
Apoio dos monitores do Departamento de Humanas.

