
Rede Paraíba em Movimento e PRAC/UFPB realizam Festival de Movimentos, 

Corpo, Sabores e Sons 

 

 

A Rede Paraíba em Movimento e a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(PRAC), ambos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), realizarão nos dias 07, 08 

e 09 de novembro o I Festival de Movimentos, Corpo, Sabores e Sons (FEMOCS). O 

festival reunirá centenas de alunos da UFPB, na Praça de Esportes do Departamento de 

Educação Física, onde serão realizadas oficinas de práticas físico/esportivas e artísticas. 

A Rede Paraíba em Movimento está vinculada ao Laboratório de Estudos do Lazer, 

Cultura, Esporte, Turismo e Sociedade, do Departamento de Educação Física do Centro 

de Ciências da Saúde (LACESTUS/DEF/CCS). 

 

Serão oferecidas 15 oficinas durante o FEMOCS. Todas serão realizadas no período da 

manhã, 9h às 12h, a exceção da Corrida dos Universitários, que acontecerá das 7h00 às 

8h00 e a oficina de Ritmos que será das 11h00 às 12h00.  O FEMOCS acontecerá na 

Praça de Esportes do Departamento de Educação Física, localizado no Centro de 

Ciências da Saúde (CCS). As inscrições (gratuitas e online) serão realizadas na primeira 

semana de novembro na fanpage do festival. O número de participantes, por oficinas, 

será limitado. Todos os participantes receberão certificados pela PRAC. 

 

As oficinas oferecidas durante o FEMOCS serão: Introdução à Linguagem do Cinema, 

Defesa Pessoal, Iniciação ao Jogo de Tênis, Iniciação ao Badminton, Ballet para 

Adultos, Comunicando por Quadrinhos, Atividades Circenses, Ritmos, Dança 

Contemporânea, Descubra o Mergulho, Iniciação a Ginástica Artística para Adultos, 

Danças Tradicionais, Pintura Corporal Indígena, Fazer Teatro: por que não? e Corrida 

para os Universitários.  

 

A programação do FEMOCS acontecerá dentro da Semana da Extensão da UFPB, que 

acontecerá no período de 3 até 18 de novembro, sendo que as atividades no Campus I 

(João Pessoa) serão realizadas de 7 até 11 de novembro. 

 

Rede Paraíba em Movimento – O FEMOCS integra uma das quatro ações que fazem 

parte da Rede Paraíba em Movimento, criada em agosto deste ano, com a missão de 

promover a qualidade de vida e o desenvolvimento nos territórios paraibanos, por meio 

das práticas físico/esportivas, do turismo e da cultura. A proposta é compartilhar os 

saberes, pensares e fazeres entre os sistemas produtivos, as instituições, os grupos 

sociais e as pessoas envolvidas nessas áreas do lazer. 

 

Segundo a professora do Departamento de Educação Física da UFPB e pesquisadora 

nas áreas do Lazer e Desenvolvimento Territorial, Dilma Brasileiro, a Rede Paraíba em 

Movimento desenvolve ações nas áreas físico/esportivas, do turismo e da cultura, 

buscando a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento territorial. 


