
Culinária GEEK 

Com as nutricionistas Sandra Marcelino e Patrícia Artuzo. Demonstração e produção de 

alimentos com temas de filmes, desenhos e seriados.20 vagas. Retirada de senhas com 1h de 

antecedência. Local: Oficina 1. Livre. 

Turma 1: dia 12/10 (sábado), das 11h às 12h30 | Turma 2: dia 12/10 (sábado), das 13h30 às 

15h | Turma 3: dia 12/10 (sábado), das 15h30 às 17h | Turma 4: dia 13/10 (domingo),  das 11h 

às 12h30 | Turma 5: dia 13/10 (domingo), das 13h30 às 15h | Turma 6: dia 13/10 (domingo), 

das 15h30 às 17h 

Discotecagem 

Com Nataxxxa. Venha curtir músicas do cenário Geek e também participar do Random Play 

Dance com os melhores Hits do K-Pop! Local: Galpão. Livre.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 14h 

Eve 

O grupo, formado no web reality Idol School, em 2018, se inspira no kpop e em gêneros 

nacionais para criarem performances vocais que envolvem rap e muita dança. Local: Galpão. 

Livre.  

12/10 (sábado), 17h  

High Hill 

Formada em 2017, a girlgroup brasileira - composta por Mari, Egla, Demetria, Rayssa e Aya - 

mistura influência de estilos como R&B, Pop, Hip Hop e muito K-Pop para criar um som 

dançante e mostrar suas coreografias. Local: Galpão. Livre. 

13/10 (domingo), 16h30 

Intervenção de Cosplays 

Com Ferreirinha Produções. Que tal perguntar diretamente para o capitão Jack Sparrow os 

segredos dos piratas do Caribe? E ter a oportunidade de um encontro com a Ladybug? Ou ver 

bem de perto a performance do Pantera Negra? Os mais diversos personagens dos 

quadrinhos, filmes ou séries estarão presentes na nossa unidade para caminhar lado a lado 

com o público. Entrada: Convivência. Livre.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h30 às 17h30 

Apresentação K-Pop 

Apresentação de grupos de K-Pop participantes do projeto Juventudes pertencente ao Sesc. 

Local: Galpão. Livre. 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 15h às 17h 



Construção de Clavas de Combate 

Com Gladius Swordplay. Nesta oficina, os participantes aprenderão os fundamentos da 

estrutura e da construção de uma "clava boffer", o equipamento básico utilizado no 

Swordplay. Ao final da oficina, cada participante leva para casa a clava que construiu. Local: 

Ginásio. Idade mínima: 12 anos. 

12/10 (sábado) 10h às 12h  

 Toy Art 

Com Daniela Águas. Criação de toy art de tecido baseado em personagens da cultura Geek. 

Local: Espaço de Tecnologias e Artes. Idade mínima: 12 anos 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 12h  

Print and Play 

Com Eureka Criações. Oficina de impressão e montagem caseira de jogos já existentes no 

mercado e que demandam pouca/média habilidade de produção. Durante o final de semana 

todo, produziremos 4 jogos diferentes: Crop Rotation, Café Express, Jardim de Batalha e Mario 

Kard, possibilitando que os participantes joguem os jogos que produziram. Local: Oficina 2. 

Idade mínima: 12 anos.  

12/10 (sábado), 13h30 às 16h – Café Express | 12/10 (sábado), 16h às 18h – Jardim de 

Batalha| 13/10 (domingo), 16h às 18h – Mario Kard 

Eureka Memorex 

Com Rodolfo Ferrari. Através da codificação em arduino e com um pouco de conhecimento em 

eletrônica e suas bases, criaremos um jogo de raciocínio, habilidade manual, memorização e 

rapidez! Quem consegue fazer a sequência ditada de luzes e cores com mais agilidade? 

Testaremos nossa memória visual e nossas habilidades com Eureka Memorex! Local: Espaço de 

Tecnologias e Artes. Idade mínima: 12 anos. 

12/10 (sábado), 10h às 13h | 13/10 (domingo), 14h às 17h 

Aprenda a Jogar um Card Game 

Com PopKai. Aprenda as regras e descubra dicas de jogadas para os card games Magic e Yu-Gi-

Oh! e também leve para casa um deck inicial para você poder começar a jogar com seus 

amigos. Local: Convivência. Idade mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 11h às 13h  

Técnicas de Combate 

Com Gladius Swordplay. Fundamentos do Swordplay, incluindo questões como disciplina, 

segurança em combate, código de honra, técnicas sobre como empunhar e manipular a 

espada, condicionamento físico e noções de combate, com várias dinâmicas diferentes no 

decorrer da atividade. Local: Ginásio. Idade mínima: 12 anos.  



12 e 13/10 (sábado e domingo),  12h às 14h  

Toucas de Anime 

Com Daniela Águas. Confecção de toucas utilizando temáticas de Animes e Mangás. Local: 

Espaço de Tecnologias e Artes. Idade mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 15h 

Criando Mundos de RPG 

Com Ricardo Haw. Livros de RPG são bases para a criação de nossos próprios mundos e nossas 

próprias histórias. Nesta oficina serão apresentadas ferramentas de criações de mundos de 

RPG. Os interessados aprenderão técnicas de organização de ideias e roteiro, criação de 

personagens, monstros e campanhas. Não há necessidade de saber jogar RPG, pois as regras 

básicas serão relembradas. Local: Oficina 4. Idade mínima: 12 anos.  

12/10 (sábado), 13h às 17h 

Attiny Game – Um jogo feito em micro controlador 

Com Rodolfo Ferrari. O micro controlador Attiny85 é um dos menores do mundo da família do 

Arduino. Através dele será proposto o desafio de montar um minigame chaveiro, que será bem 

compacto e divertido para jogar em qualquer lugar. Os desafios são inúmeros, preparação do 

micro controlador, código do jogo a ser inserido e funcionamento em uma placa menor do que 

o tamanho de um cartão de crédito. Serão feitos dois jogos: o famoso e conhecido Snake, no 

sábado, e o Flap Flap, no domingo. Local: Espaço de Tecnologias e Artes. Idade mínima: 12 

anos. 

12/10 (sábado), 14h às 17h | 13/10 (domingo),  10h às 13h 

Em Pele de Geek 

Fabiana Martins. Imagina ter sobre a pele a imagem daquele seu personagem favorito, ou nos 

olhos uma maquiagem que seja a cara do seu personagem. Venha se divertir no universo geek 

através de cores e formas. Local: Convivência. Idade mínima: 7 anos.  

12/10 (sábado), 14h às 17h | 13/10 (domingo), 10h às 13h 

Bordado Geek 

Com Daniela Águas. Bordado de símbolos e personagens presentes nas animações e seriados. 

Local: Espaço de Tecnologias e Artes. Idade mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 15h às 17h 

Oficina de Tiras, Quadrinhos e Fanzines 

Com Coletivo Z. Oficina livre e aberta para público de todas as idades para a produção de 

quadrinhos acompanhada por artistas profissionais que darão dicas e revelarão seus segredos. 

Local: Convivência. Livre. 



12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 17h  

Dança K-Pop 

Com Lucas Olly. Um espaço aberto para os amantes de k-pop aprenderem diversas 

coreografias do gênero com o youtuber e dançarino Lucas Olly. Local: Galpão. Idade mínima: 

12 anos. 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 11h30 às 13h  

 Terrário Geek 

Com Eureka Criações. Criação de um terrário decorado com personagens e espaços das sagas 

mais famosas, tais como: Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis etc. Local: Oficina 2. Idade 

mínima: 14 anos.  

13/10 (domingo), 10h às 12h30 

Construção de Escudos em EVA 

Com Gladius Swordplay. Montagem de escudos feitos inteiramente com EVA e outras espumas 

para a prática do Swordplay. A oficina ensina técnicas de corte, colagem e também decoração 

dos escudos, que é feita com um soprador térmico para criar efeitos que simulam entalhes. 

Local: Ginásio. Idade mínima: 12 anos.  

13/10 (domingo), 10h às 12h 

Luminária Geek 

Com Eureka Criações. Luminária feita em bloco de vidro, personalizada com tema dos heróis. 

Local: Oficina 2. Idade mínima: 12 anos. 

13/10 (domingo), 13h às 16h  

Desenhando Mapas para RPG 

Com Ricardo Haw. Serão apresentadas ferramentas para criação de mapas de RPG de forma 

tradicional. Utilizando materiais convencionais, tais como caneta e aquarela, e técnicas de 

cartografia, os participantes criarão os mapas de seus mundos, torneios e campeonatos.  Não 

é necessário saber desenhar. Local: Oficina 4. Idade mínima: 12 anos.  

13/10 (domingo), 13h às 17h  

Torneio de Card Games 

Com PopKai. Torneio de Card Game Yu-Gi-Oh focado no formato atualmente utilizado nos 

aplicativos para smartphones e Magic nos formatos Modern, Pauper e Commander. Local: 

Convivência. Idade mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 17h  

Pesadelo em Cochabamba 



Com Escape 60. Era para ser apenas uma divertida viagem que se transformou em um 

verdadeiro pesadelo. Você e seus amigos viajaram para Cochabamba e, ao serem confundidos 

com bandidos, foram presos sem conseguir provar inocência. Num ônibus a caminho da 

prisão, os participantes terão alguns minutos para fugir antes que cheguem ao destino e sejam 

condenados à prisão perpétua. Local: Rua Visconde do Rio Branco, em ônibus personalizado 

estacionado na calçada do Sesc. Idade mínima: 14 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 17h (turmas rotativas a cada meia hora) 

Monitoria de Board Games 

Com Eureka Criações. Espaço aberto para jogos de tabuleiro com mesas monitoradas para 

idades variadas, abrangendo uma temática diversificada de todas as complexidades. Local: 

Oficina 2. Idade mínima: 10 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 17h  

Expresso Dragão Neon: Live Action Role Playing 

Com Confraria das Ideias. O LARP, ou live action role playing, é um jogo de representação de 

papéis e um tipo de arte participativa, similar ao teatro. Nesta atividade, os visitantes 

participarão de uma trama cyberpunk, Expresso Dragão Neon. Nela, os personagens deverão 

desvendar um mistério que acontece a bordo de um trem, rumo a uma cidade futurística onde 

nada é o que parece ser. Local: Ginásio. Idade mínima: 14 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 17h 

Arena Games 

Com NPortátil. Jogos eletrônicos retrôs e atuais. Local: Auditório. Livre.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 11h às 17h  

Mesas de RPG 

RPG, ou jogo de interpretação de papéis, são jogos onde você incorpora personagens dos mais 

diversos universos, desde cavaleiros em uma fantasia medieval a super-heróis combatendo 

uma grande ameaça galáctica. Local: Oficina 3. Idade mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 17h 

Jogos Interativos de Dança 

Com DGA Games. Venha dançar com a galera este interativo jogo de dança em que os 

movimentos do seu corpo em sincronia com a coreografia irão te levar à vitória. Local: 

Auditório. Livre.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 17h  

Desfile Cosplay 



Desfile com os cosplayers presentes no festival. Local: Galpão. Livre. 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 14h às 15h 

 Arena 1x1 

Com Gladius Swordplay. Arena de combate onde os participantes que estão na fila combatem 

entre si em vários duelos individuais com as espadas revestidas com espuma. Os duelos são 

mediados pela equipe da Gladius Swordplay, que também orienta os participantes em 

questões de postura, moderação de força, precisão e demais noções que precisem ser 

relembradas. Local: Ginásio. Idade mínima: 12 anos.  

12/10 (sábado), 14h às 16h 

Estande de Arquearia 

Com Gladius Swordplay. Nesta dinâmica os participantes aprendem a manejar arcos e flechas 

próprios para o Swordplay (que têm as pontas revestidas em espuma), atirando contra alvos 

fixos e competindo para ver quem tem a melhor pontaria. Caso o participante não saiba 

manejar um arco e flecha, os monitores dão as instruções necessárias. Local: Ginásio. Idade 

mínima: 12 anos.  

12 e 13/10 (sábado e domingo), 14h às 17h 

Arena Kerchief 

Com Gladius Swordplay. Similar ao Flag Football, na Arena Kerchief o objetivo dos 

participantes é conseguir derrotar um time composto por combatentes veteranos. É 

necessário remover os lenços presos à cintura dos oponentes para marcar pontos. Local: 

Ginásio. Idade mínima: 12 anos.  

12/10 (sábado), 16h às 18h 

Arena Boss Battle 

Com Gladius Swordplay. Duelo contra os integrantes da equipe Gladius em que os 

participantes serão desafiados a derrotarem os chefes de cada equipe. Local: Ginásio. Idade 

mínima: 12 anos.  

13/10 (domingo), 14h às 16h  

Arena Conquista de Territórios 

Com Gladius Swordplay. Neste jogo, os participantes formam equipes com 5 pessoas. O 

objetivo é conseguir capturar os "territórios" demarcados na área de jogo por bandeiras. O 

time deve colocar as bandeiras do seu time nas bases que estão espalhadas pelo campo, 

"conquistando" assim um novo território. Local: Ginásio. Idade mínima: 12 anos.  

13/10 (domingo), 16h às 18h  

Beco dos Artistas 



Espaço aberto para contato e venda de arte, quadrinhos, fanzines e outras coisas legais de 

artistas independentes relacionados ao universo geek. Local: Praça da entrada. Livre. 

12 e 13/10n (sábado e domingo), 11h às 17h  

Desafio do Artista 

Um artista a cada hora, desenhando de improviso no palco a partir de sorteio de temas 

absurdos e de sugestões da plateia. Local: Convivência. Livre. 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 13h às 17h  

Caçadores de Sonhos (contação de histórias) 

Uma raposa se apaixona por um humilde monge e é a única criatura que pode ajudá-lo quando 

descobre que um bando de demônios pretende tomar a vida de seu amado. Com a ajuda de 

Morfeus, a raposa terá de usar de toda a sua astúcia e criatividade para manter o mal longe do 

homem que ama. Local: Quintal. Livre. Atividade com interpretação em Libras. 

12/10 (sábado), 15h30 

Stardust - O Mistério da Estrela (contação de histórias) 

O jovem Tristran Thorn, promete capturar uma estrela cadente para conquistar o coração de 

sua amada, porém em um reino distante, os filhos de um Rei moribundo buscam a mesma 

estrela, aquele que a pegar primeiro conquistará o trono... Enquanto isso, com malignas 

intenções, uma de três bruxas tentará capturar a estrela e levá-la para suas irmãs. Local: 

Quintal. Livre. Atividade com interpretação em Libras. 

13/10 (domingo), 15h30 

Trapezóides 

Com Coletivo Unsquepensa. Papertoys impressos na hora para recortar e montar. Entre os 

personagens estão Batman, Coringa, Flash, Superman, Spiderman, Venom, Mulher Maravilha, 

Ironman, Hulk entre outros! Local: Biblioteca. Livre.  

12/10 (sábado), 11h às 13h | 13/10 (domingo), 14h às 16h 

Viral da história 

Com Casa da Árvore. O Viral da História é um exercício criativo que desafia jovens leitores a 

mergulharem no universo dos seus personagens preferidos como inspiração para criação de 

adesivos digitais (stickers) para redes sociais. Uma brincadeira literária que estimula uma 

leitura crítica e sensível de histórias em quadrinhos e contos brasileiros, proporcionando sua 

ressignificação a partir da criação artística de base tecnológica. Local: Biblioteca. Livre.  

12/10 (sábado), 14h às 16h | 13/10 (domingo), 11h às 13h 

Kids Cine Cosplay 



Com GUTE - Grupo Urutal de Teatro Experimental. Em um mini estúdio, crianças de 0 a 6 anos 

de idade, são convidadas a estrelarem, em uma cena clássica de algum filme da cultura Geek, 

mundialmente conhecido. Desde Star Wars, até O Mágico de Oz. Utilizando adereços, 

figurinos, cenários e maquiagens, para um cosplay que defina com criatividade, o personagem 

escolhido. Local: Quintal. Livre. 

12 e 13/10 (sábado e domingo), 10h às 13h e 14h às 17h 

 


