
AÇÕES MAUC-UFC

- Descrição das Ações 
1.  Férias  no  Mauc,  realizado  em  formato  online  nos  meses  de  julho/agosto  e
janeiro/fevereiro, oferta inúmeras lives, cursos, workshops, palestras, exposições, rodas de
conversa e oficinas de pintura, aquarela, brochura, dentre outros. Todo o material ofertado
encontra-se disponível na página do Mauc no youtube
 (https://www.youtube.com/channel/UCvUt5h71ZhYVlS5RDam1_yA) ;

2.  Cadernos  de  colorir,  intitulado  "Mauc  para  Colorir",  tiveram  3  edições  lançadas
durante o período de pandemia. A primeira edição foi inspirada na infância - com desenhos
de pássaros, cactos, crianças, brinquedos; a segunda edição foi inspirada no aniversário de
59 anos do Mauc - com desenhos inspirados nas obras de seu acervo e de seus artistas,
tais como gatos (Aldemir Martins), peixes, animais fantásticos (Chico da Silva), entre outros;
já a terceira edição foi uma homenagem ao dia da consciência negra com desenhos de
figuras humanas, anjos e etc. Os desenhos dos cadernos de colorir também foram usados
como base para bordados,   fazendo um convite à imaginação das pessoas e lançando
novas possibilidades para esses desenhos como a produção de bordados inspirados nos
desenhos  da  publicação.  Os cadernos  estão  disponíveis  para  download  na  página
eletrônica do Mauc (https://mauc.ufc.br/pt/publicacoes/)

3.  Coluna  Fica  a  Dica,  traz  semanalmente  dicas  de  museus  brasileiros  para  serem
visitados virtualmente ou presencialmente (após a pandemia ou seguindo os critérios de
biossegurança adotados pelas instituições), assim como dicas de filmes e séries sobre arte,
patrimônio,  cultura  e  literatura.  Disponibilizam  informações  educativas  para  que  o
leitor/usuário  utilize  de  forma  autônoma  e  atendendo  aos  seus  interesses  pessoais,
acadêmicos e profissionais. 
O  material  é  selecionado  a  partir  de  temáticas  mensais.  Todas  as  dicas  estão
disponíveis na página eletrônica do Mauc (https://mauc.ufc.br/pt/fica-a-dica/).

4.  Páginas do @museudesrtedaufc @bibliotecamauc e @educativomauc são lugares
virtuais na rede social instagram com muita informação educativa sobre arte, museologia,
cultura, patrimônio e leitura. 

- Objetivos
 As oficinas e atividades ofertadas pelo Férias no Mauc tem por objetivo ofertar a adultos,
jovens e crianças atividades culturais e educativas interessantes e variadas, com foco na
divulgação de nossa cultura e do acervo do Mauc. Já os cadernos de colorir são mais uma
possibilidade de fortalecer vínculos entre pais e responsáveis que estão com as crianças
em casa procurando diariamente atividades que sejam interessantes para essas crianças..
A sessão Fica a Dica no site do Mauc tem como objetivo disponibilizar dicas de lugares a
serem visitados e filmes e séries a serem vistos; no que se refere às páginas no instagram a
finalidade é  disponibilizar conteúdos informativos sobre os acervos e ações do museu.

- Público-alvo
Crianças, jovens, adultos e idosos



- Informações adicionais 
O Mauc também ofertou, durante o período de isolamento social, as seguintes atividades,
por meios digitais:

- Oferta de 22 lives veiculadas nas redes sociais do Museu durante o período de isolamento
social com conteúdo sobre cultura e arte tendo um somatório de  público  de  990  usuários
durante  as  transmissões,  3.998  visualizações  e  313 curtidas;
- Oferta de 5 exposições virtuais nas redes sociais do Mauc;
- Criação de seção destinada às publicações do museu no site institucional;
- Realização da 2ª Jornada de Práticas Educativas e Científicas;
- Publicação  de  38  matérias  na  coluna  Fica  a  Dica  no  site  do  museu  com  dicas e
informações sobre equipamentos culturais;
- Publicação de 36 matérias na coluna Sessão Pipoca no site do museu com dicas de filmes
com temática voltada às artes e à cultura
- Realização de mediação das exposições virtuais pelo Núcleo Educativo nas redes sociais.

- Responsável pelo Projeto
- Férias no Mauc: Administração. Núcleo Educativo, Núcleo de Comunicação, Parceiros
- Cadernos de Colorir: Administração e Oficina Mestre Noza
- Fica a Dica: Núcleo de Comunicação e Administração
- Perfis Redes Sociais:  Núcleo de Comunicação, Núcleo Educativo, Biblioteca, Arquivo e
Administração

- Horário de funcionamento

O MAUC funciona de segunda à sexta-feira, de 08 às 12h e 13 às 17h, exceto feriados.

Em alguns  sábados,  funciona  de  9  às  13h  com uma programação  especial.  A  data  é
confirmada previamente nas redes sociais do museu.

Nos períodos indicados em Decretos Estaduais de isolamento rígido e em Resoluções do
Gabinete do Reitor, o Mauc fica fechado para visitação e atendimento ao público.

- Endereço/campus
 Avenida da Universidade, 2854 – Benfica – Fortaleza-CE

- Contatos (telefone, email e site)
E-mail mauc@ufc.br
Telefone (85) 3366.7481
Site https://mauc.ufc.br

- Redes Sociais (Facebook, Instagram e etc.)
Facebook @museudeartedaufc / @bibliotecamauc / @educativomauc.
Instagram  @museudeartedaufc / @bibliotecamauc / @educativomauc.
Youtube Museu de Arte da UFC
Flickr  https://www.flickr.com/photos/182111802@N04/albums


