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Bate-papos quentinhos

(26 e 27 de outubro)

Oficinas e  Gincana 

solidárias 

(27 e 28 de outubro)

Foodtruck musical 

(19 de novembro)

Gastronomia e  Arte
A terceira edição do evento Bem-Vindo aborda o assunto 
através de atividades que pretendem divulgar a graduação 
em gastronomia relacionada à arte.  Divididas em cinco dias, 
as atividades têm início no dia 18 e prosseguem pelos dias 
26, 27 e  28 de outubro, concluindo-se no dia 19 de no-
vembro. O Bem-Vindo acontece, anualmente, no campus da 

Unifor e visa a promover 
a Graduação Tecnológica 
em Eventos e manter uma integração entre os estudantes 
de cada semestre do mesmo curso. A cada ano, o evento foca 
em uma temática diferente, sempre relacionada aos cursos: 
Eventos, Gestão de Turismo, Hotelaria e Gastronomia.

As atividades têm início no dia 
26, com uma palestra no Au-
ditório da Biblioteca, das 19 às 
21h, com o tema “Arte na Gas-
tronomia”. No dia 27, no Teatro 
Celina Queiroz, os convidados 
Pipo, Louise Benevides e Luiz 
Victor participam de uma mesa 
redonda sobre o mesmo tema, 
das 19 às 21h, com a mediação 
da jornalista Izakeline Ribeiro, do 
site Sabores da Cidade. Ao fi nal acontecerá um espetáculo de mágica 
com sorteio de brindes para a plateia.

Para acolher os convidados, no dia 27 de 
outubro, o evento conta com ofi cinas de 
atividades lúdico-sensoriais, mini-chef e 
dança, na Unifor e na Escola de Aplicação 
Yolanda Queiroz. As atividades continu-
am, no dia 28, com a Gincana Solidária, 
que tem início às 9h e se prolonga até as 
19h. A programação envolve vários jogos 
e competições entre equipes formadas previamente nas escolas 
participantes.

O evento encerrará com 
uma festa bem descontraí-
da. Unindo os dois temas do 
festival, o público presente 
poderá curtir o Festival Mú-
sico-Gastronômico, com apre-
sentação ao vivo das escolas 
de música Chiquita Braga e Casa da Vovó Dedé, do Grupo Aria e, 
para fechar, um show de música eletrônica. Tudo isso com os sabo-
res de famosos foodtrucks. Para valorizar a arte, o evento contará 
com chefs que farão pratos inspirados nas obras do Acervo Airton 
Queiroz. No encerramento o Espaço Kids das crianças fi cará por 
conta do projeto Pint Art.


