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Objetivos
O projeto visa contribuir para a consolidação dos seguintes objetivos: •Integrar ações de
extensão, pesquisa e ensino que possam se beneficiar do cineclube; •Favorecer a descoberta de
novos objetos, novos me&#769;todos e novas abordagens sobre a realidade da regia&#771;o
Agreste; •Democratizar a arte cinematográfica na região, possibilitando a crianças, jovens e
adultos acesso a obras que de outra forma dificilmente chegariam ao seu conhecimento;
•Estimular a relação e o convívio da comunidade acadêmica entre si, e com a populaça&#771;o
na&#771;o universita&#769;ria; •Estimular a visita de pessoas da região ao Campus do Agreste;
•Potencializar sentimentos, reflexo&#771;es, pensamentos e novas viso&#771;es acerca de
temas diversos de abrangência local e global; •Incentivar a criação e consolidação de uma
vigorosa produção cinematográfica na Região; •Divulgar obras relevantes da produção regional
e nacional; •Preservar a memória cinematográfica brasileira

Resumo
O cinema é considerado hoje uma das expressões artísticas de maior penetração no cotidiano
das pessoas, e um dos grandes responsáveis pelo compartilhamento de idéias e pensamentos que
compõe a cultura contemporânea. Por ser um forma artística que pode ser apreciada em
diversos suportes, as obras cinematográficas são consideradas estratégicas em qualquer plano de
política cultural. A intenção do Cineclube Aurora no CAA é a de preencher uma lacuna que existe
na cidade de Caruaru e região: a exibição de obras cinematográficas que não encontram espaço
em cinemas comerciais e não são facilmente encontradas em videotecas e locadoras, tornandoas acessíveis à comunidade acadêmica do CAA e à comunidade local. Espera-se promover, assim,
uma maior integração entre a Universidade e a comunidade do entorno, através da realização de
atividades culturais, de lazer, entretenimento e educaça&#771;o, na interlocuça&#771;o de
temas transversais e de interesse geral. O Cineclube Aurora é um projeto extensionista realizado
na Universidade Federal de Pernambuco – Campus Agreste, composto por alunos e professores do
Curso de Graduação em Design, com início em 2011 e com continuidade em 2012, tendo como
atividades a projeção de obras de curta e longa duração, palestras, debates e dialógos entre
pesquisadores e realizadores de cinema de Pernambuco. Com isto, democratizando a arte
cinematográfica na região, permitindo uma maior aproximação da comunidade a obras que de
outra forma dificilmente chegariam ao seu conhecimento. Acreditamos que este projeto deva
ser permanente, visto sua importância como um patrimônio cultural para esta instituição e sua
comunidade. Artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo) O Público-alvo do Cineclube
abrange os Docentes, discentes, técnicos administrativos e comunidade interessados em Cinema.

