Prezada comunidade interna e externa, paz
e bem!
Estamos chegando para mais uma edição do
nosso Boletim informativo do Intervalo
Cultural, projeto de extensão do IFMG,
campus Ribeirão das Neves, que tem por
objetivo ser um espaço destinado à
manifestação e à apreciação da cultura e da
arte. Neste informe, trazemos uma mostra
das atividades realizadas no I semestre de
2021 e informações para quem deseja
colaborar com o projeto. Boa Leitura!

O resumo da live Talentos do IF-Neves não
pode ser outro se não este: foi muito lindo!
Viola caipira com professor Diego;
monólogo teatral com Carla Suelen; Djavan
na voz de Emanuel; música instrumental
com Junio Pêgo e, Pedro e Gabriel... enfim,
muito encantamento! E, para completar, o
encontro foi realizado na programação do
Planeta IFMG, em julho, evento de grande
porte da Instituição, ampliando o horizonte
de alcance do nosso projeto.
Não poderíamos deixar de falar do podcast
e das mostras visuais!

Vamos Relembrar!
No primeiro semestre deste ano, realizamos
05 lives, 03 gravações de podcast e 02
mostras visuais. Relembremos...
Live Mulher e Arte - Março

O podcast “Intervalo Cultural IF-Neves”
teve sua inauguração em março com uma
edição de apresentação e, na sequência,
tivemos mais duas edições “De exclusiva a
que nem jiló”, e “Em tempo de Amar”.
Nosso podcast traz como conteúdo
entrevistas com artistas da comunidade
interna e externa, poesia, curiosidades e
dicas culturais.
Link podcast – Intervalo Cultural IF-Neves
https://open.spotify.com/show/77sXpKqL
xz3QdbP7hHuYYU?si=E91JsACVS86gm
Mr3zzlZ4g&dl_branch=1

A live Mulher e Arte contou com um
gostoso bate-papo entre as convidadas
Débora, Alice, Bárbara, Maria Eduarda,
Ayane e Camila sobre suas vivências no
campo da arte e da cultura, com brilhantes
intervenções artísticas das convidadas. Até
o momento, a live já foi vista, ao todo, por
332 pessoas. Quem não viu ainda pode ver
em nosso canal do youtube!
Talentos do IF-Neves II Edição

As mostras visuais, Flores do campus e
Nossas Memórias do campus foram uma
ideia do servidor Emanuel, do Núcleo de
Apoio ao Educando (NAE) de que o
Intervalo gostou e à qual deu vida. O
material está na página do Facebook do
campus e no Instagram do projeto. As
memórias mais curtidas foram:
Mostra Flores do campus
Facebook - Quaresmeira (1º)
Mostra Nossa Memórias do
Campus
Facebook - vídeo de Luana
Pelinsari (1º) e a foto de Lilian
Fernanda (2º)
Instagram do Intervalo - foto de
Débora Souza (1º) e a foto de
Camila Ambrósio (2º)

Acabou! Ou tem mais?
Não acabou não! Já estamos trabalhando
para as atividades do II semestre de 2021.
Continuaremos com nossas lives, podcast e
outras interações via redes sociais (novas
mostras, varal da poesia, mural de eventos
etc.).
Quer contribuir
Cultural?
2º lugar página do Facebook do campus:
Memória de Lilian Fernanda

1º lugar no Instagram do projeto:
Memória de Débora Souza
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Então, se você gostou da nossa proposta e
quer nos ajudar a construí-la, entre em
contato conosco! Você pode nos enviar:
✓ sua poesia, desenho, pintura... para
ser publicado em nosso Instagram
ou, no caso de poesia, na sessão
“cantinho da poesia” do nosso
podcast;
✓ notícias de eventos culturais do
campus ou da região de Ribeirão
das Neves para nosso “Mural de
Eventos”;
✓ sugestões, contatos para lives,
ideias de eventos, etc.
Agradecimentos
A todos(as) que, de alguma forma, nos
ajudam a fazer este projeto. Somos muito
gratos! E desejamos que essa parceria
cresça e se robusteça a cada dia!
Redes Sociais e Contato
Instagram:@intervalocultural.ifmg
Canal Youtube:@intervalocultural.ifmg
E-mail: intervalocultural.neves@gmail.com

Equipe I sem. 2021
Agnaldo (coordenador)Camila (bolsista)
Mateus (bolsista voluntário)
Arnaldo Junio (colaborador externo)

Fique ligado nesta ideia: Educando com
arte o Intervalo faz a sua parte!
1ºlugar Mostra Flores do Campus

