
  Apresentamos a vocês o segundo “CAr Informa”! O
Boletim Informativo é um canal de comunicação entre a
Administração do Centro de Artes e a comunidade
acadêmica, que visa compartilhar informações sobre o
que tem sido desenvolvido no Centro de Artes nas áreas
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. Em cada
edição, abordamos diferentes temáticas  referentes às
atividades e também às ações administrativas, de modo
a dar transparência às ações desenvolvidas no CAr.
  Nesta edição, apresentamos especialmente alguns
projetos de pesquisa e extensão que, apesar das
dificuldades encontradas em decorrência da pandemia
de Covid-19, foram realizados por docentes e técnicos
administrativos no decorrer de 2021, levando os
conhecimentos produzidos no CAr à toda a sociedade.
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Mensagem do CAr

Atendimento presencial

Edital para a turma 2022/1
de Mestrado em Artes

Pesquisa e Extensão

P O R  L A R I S S A  Z A N I N  E  M A I R A  P Ê G O

 M E N S A G E M  D O  C A R

Plano de Biossegurança 

Calendário acadêmico

Mensagem de boas festas



 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PRESENCIAIS: SAIBA COMO ESTÁ O
FUNCIONAMENTO NO CAR
   
    Com a adoção do ensino híbrido, as
atividades administrativas presenciais
na Ufes retornaram de forma
escalonada a partir de 1º de dezembro,
conforme os protocolos de
biossegurança e as orientações do
Comitê Operativo Emergencial para o
Coronavírus da Ufes (COE-Ufes). Assim,
os atendimentos estão sendo realizados
de forma presencial e remota. 

Mais informações sobre o ensino híbrido no site do CAr e sobre o
enfrentamento à covid-19 na Ufes em www.coronavirus.ufes.br.
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     No Centro de Artes, cada setor tem
sua escala com horários e dias para o
atendimento presencial, sendo
necessário realizar agendamento prévio
preferencialmente por e-mail.  Para
permanecer nos espaços é
imprescindível a utilização de máscara
e o cumprimento das normas de
biossegurança. Os atendimentos que
puderem ser realizados remotamente
devem priorizar esse formato.
    Conheça a agenda de atendimentos
visitando o site www.car.ufes.br e
clique na aba Ensino Híbrido -
Funcionamento dos setores. 

Pós-graduação  

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM
ARTES PRORROGA AS INSCRIÇÕES PARA
TURMA DE MESTRADO 

   
      Estão abertas até o dia 3 de janeiro
de 2022 as inscrições para seleção da
turma 2022/1 do Mestrado em Artes da
Ufes. São 17 vagas ofertadas e o início
das aulas está previsto para abril de
2022. Todas as etapas do processo
seletivo serão realizadas de modo
remoto.
     Estudantes finalistas do CAr podem
concorrer a uma vaga desde que
tenham integralizado os créditos até a
data da matrícula no Programa de Pós-
graduação em Artes.

   
      

Acesse o edital em
https://prppg.ufes.br/mestrado

 e clique no item "ARTES".
Outras informações:

editaisppga@gmail.com

O Mestrado em Artes possui
duas linhas de pesquisa que
discutem a história e teoria da
arte e música, os processos
criativos e as mediações em
espaços expositivos e didáticos,
além das intersecções entre arte
e tecnologia e as interartes.

G e s t ã o



 
     Está disponível o Plano de Biossegurança do Centro de Artes, documento
que traz recomendações sobre vacinação, orientações e normas sobre o
fluxo interno e externo nas dependências da Ufes e do CAr, notas sobre
máscaras de proteção, organização da estrutura física dos espaços e
monitoramento dos casos, considerando a adoção do ensino híbrido junto
com o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).
   O documento será atualizado sempre que necessário, tendo em vista a
evolução da pandemia de Covid-19. Sugestões de atualização podem ser
encaminhadas por meio de formulário digital disponível no site
www.car.ufes.br, na aba Plano de Biossegurança do Centro de Artes.

G e s t ã o

CENTRO DE ARTES APRESENTA AS ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO GRADUAL
E SEGURO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
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O Plano, elaborado pela Comissão Especial de
Biossegurança do CAr, foi apresentado na 3ª reunião
ordinária do Fórum do Centro de Artes, realizada em 6 de
dezembro. A gravação do encontro pode ser assistida no
canal Centro de Artes Ufes, no YouTube.

Pesquisa e Extensão  

VOCÊ CONHECE OS PROJETOS E PROGRAMAS DE PESQUISA E EXTENSÃO
REALIZADOS PELO CAR? 
 
  O papel das universidades brasileiras está atrelado ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas, o que isso
significa? Além das práticas educacionais de ensino na graduação e na
pós-graduação, a Ufes é responsável pela produção de novos
conhecimentos, por meio da pesquisa universitária, e pela execução de
ações extensionistas que integram a universidade com a comunidade,
contribuindo socialmente de forma prática e direta.



   O projeto trata de curadoria, agendamento e realização de entrevistas
com artistas, críticos e curadores que atuam no campo da performance. As
entrevistas são realizadas por vídeo conferência, em parceria com a
Superintendência de Educação a Distância da Ufes (SEAD). Tem por
objetivo pesquisar, discutir ações relacionadas à performance nas artes
visuais e divulgá-las para o público em geral, potencializando, por meio das
possibilidades oferecidas pela Universidade, a edição, o registro e a
divulgação dos materiais produzidos. 
 

Responsáveis 
Docentes: Carlos Eduardo Dias Borges, Marcos Paulo Martins de Freitas,
Ricardo Maurício Gonzaga, Yiftah Peled. 
Discentes: Joselia Andrade Santos, Samara Silva Figueiredo, Ana Carolina
Follador, Igor Falqueto Feu Ramos, Maitee Agrisi Figueiredo, Roberto Marcos
Quinto dos Santos Filho, Luana Copriva Clemente, Anna Carolina Velasco
Pessanha, Mariana de Souza Santos, Graziela Ferreira Ribeiro, Israel Santos
Torres, Guilherme Goncalves Schmittel.
Servidores da SEAD: Magno Wesley Buscaroli e Leonardo José Gomes
Kolaga.

Mais informações 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSymzAJWr6bAIpryZcjauMA
Instagram: @performanceemdebate

   O Centro de Artes desenvolveu mais de 50 ações de extensão em 2021,
entre curso ou oficina, eventos, prestação de serviço, programas e projetos
(informações disponíveis em https://projetos.ufes.br). Conheça algumas*:

*Informações enviadas pelos docentes responsáveis.
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Extensão  

Projetos de extensão  

       Performance em Debate
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Plataforma de Curadoria

  A Plataforma de Curadoria engloba ações do projeto de extensão
Processos de Criação em Curadoria e do grupo de pesquisa Curadoria e
Arte Contemporânea, realizando e investigando projetos de exposições on-
line e presenciais. As atividades abrangem um grupo de estudos sobre
curadoria e histórias das exposições, eventos dialógicos com intercâmbio de
experiências relativas à organização de exposições, produção de vídeos e
textos que documentam exposições e outros eventos sobre a temática do
projeto, entre outras atividades. Em suas ações, também promove parcerias
com outras instituições como a GAP, GAEU, MAES, entre outros.

Responsáveis
Docentes: Ananda Carvalho e Daniel Hora. 

Mais informações
Site: www.plataformadecuradoria.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/PlataformadeCuradoria
Instagram: @curadoriaufes
Facebook: /curadoriaufes
E-mail: curadoria.ufes@gmail.com

Roda de Conversa sobre Curadoria - 11/03/2020
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Atlas urbanístico de Vitória: a construção de uma plataforma digital
interativa

   Este projeto está diretamente vinculado à pesquisa Atlas urbanístico de
Vitória: interpretando a cartografia de 1946, coordenada pela professora
Flavia Ribeiro Botechia, cujo objetivo é a produção de um banco de dados
sobre os planos urbanísticos elaborados durante o século XX para a cidade
de Vitória - Espírito Santo. Colocando a questão da difusão do projeto de
pesquisa como ponto central, pretendeu-se elaborar um projeto de
extensão que, por sua vez, objetiva criar estratégias de divulgação do
acervo pesquisado e de incentivar a participação da universidade na
produção de materiais didáticos que poderiam vir a ser utilizados por
professores do ensino fundamental, enquadrando-se no campo teórico das
humanidades digitais. O resultado é a elaboração de atividades lúdicas
voltadas para educação patrimonial, publicizadas por meio de website que
está em fase de construção em conjunto com as estudantes Samela Valério
e Isabela Nunes.

Responsável
Docente: Flavia Ribeiro Botechia.

Projeto Três em Um

  O Projeto Três em Um tem como objetivo proporcionar aos alunos e
professores do Curso de Comunicação Social da Ufes intercâmbio de
teorias, práticas e experiências, através de palestras realizadas por três
profissionais renomados na mesma área e mediadas pelos coordenadores
do projeto. Cada palestra é dividida em 3 partes de aproximadamente 20
minutos, sendo cada uma ministrada por um convidado, que aborda o tema
geral, porém de maneira específica. Após as palestras há espaço para
discussão e diálogo dos assuntos apresentados com o público.
 

Responsáveis
Docentes: Cláudio Rabelo e Rosane Zanotti. 
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Programa de extensão  

  Frame é uma plataforma de reflexão e produção voltada para arte e
fotografia, oferecendo um ambiente de aprendizado aberto para amadores
e profissionais. O programa desenvolve ações de formação, produção e
eventos de difusão de conhecimentos. O núcleo conta com dois projetos de
encontros com o objetivo de ampliar a percepção sobre a linguagem
fotográfica: o Clube de Leitura, enquanto eixo teórico de estudo da
imagem, e o Clube de Criação, enquanto eixo de produção artística.

Responsável
Docente: Miro Soares.

Mais informações
Instagram: @nucleoframe 
Facebook: /nucleoframe 

FRAME - Núcleo de Fotografia

Foto: Ignez Capovilla

Imagem: Miro Soares



   Realizado entre os dias 10 e 13 de agosto, o evento foi transmitido pelo
canal do SCEA, no YouTube, e contou com a participação aproximada de
300 pessoas, que acompanharam conferências sobre Pluralidades
Educativas em Arte; Perspectivas no Ensino da Arte: Diferença e
Pluralidade; e Políticas Educacionais e a Formação de Professores. Além
disso, houve apresentações de trabalhos que envolvem o ensino das artes,
lançamento de livros e uma exposição virtual de arte em parceria com a
Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes (GAP). 
 

Responsáveis
Docentes: Maira Pêgo de Aguiar, Larissa Fabrício Zanin, Adriana Rosely
Magro, Fernanda Monteiro Barreto Camargo, Isabela Nascimento Frade,
Juliana Rocha Pinto, Margarete Sacht Góes, Maria Angélica Vago Soares,
Rosana Lucia Paste, Stela Maris SanMartin, Vera Lucia de Oliveira Simões,
Alexandre Siqueira Freitas, Gean Pierre da Silva Campos e Potiguara
Curione Menezes.  
Discentes: Alvaro Gonçalves de Souza, Clara Pitanga Rocha, Jordana
Ferreira Brenardino Silva, Myllena Sunderhus, Stefanie Fraga de Moura,
Thayze Caló de Oliveira e Luiza Mollulo Rodrigues.  
Colaboradores externos: Maria da Penha Fonseca (coordenadora do Polo
Arte na Escola) e Talyta Botelho Monteiro (docente Ifes). 
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Evento de extensão  

XIV Seminário Capixaba sobre o Ensino da Arte: perspectivas plurais
(XIV SCEA)



   A pesquisa examina como a mobilidade pode se tornar a base para um
processo criativo no campo da imagem técnica (fotografia, cinema, vídeo e
novas mídias). Como um conjunto de deslocamentos físicos e mentais entre
diferentes geografias, culturas, línguas e tradições, a mobilidade pode
determinar tanto uma experiência pessoal quanto uma produção
relacionada às dinâmicas de Lugar. Essa forma de pensar nômade, aberta à
improvisação, ao acaso e ao risco afeta o indivíduo e as formas das obras
produzidas.

Responsável
Docente: Miro Soares.
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Projetos de pesquisa

Imagem-Passagem: Dinâmicas da imagem e da mobilidade

Pesquisa

As matrizes eruditas da defesa da Capitania do Espírito Santo: a
contribuição da engenharia militar (século XVIII)

   A pesquisa objetiva investigar as matrizes eruditas na posse, defesa e
consolidação do território e das vilas seiscentistas da Capitania do Espírito
Santo a partir dos fundamentos e preceitos coevos à sua formação. Os
preceitos defensivos portugueses buscaram adaptar-se aos novos
fundamentos do Renascimento e, portanto, adaptar-se às tradições
arquitetônicas, às formas de organizar cidades e de construir elementos e
sistemas defensivos às teorias renascentistas.

Responsável
Docente: Luciene Pessotti. 
Discentes: Isabelly Ferreira Fernandes (PIVIC), Luis Paulo Godoi Lima
(voluntário), Samya Miranda Gomes (voluntária), Maria Clara Reis Aguiar
(voluntária). 

Mais informações
E-mail: luciene.souza@ufes.br
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Índices numéricos da percepção da forma arquitetônica: refinando
algoritmos, propondo novos índices

  Neste projeto não se pretende investigar o mecanismo de percepção
enquanto processo psicológico e suas individualidades, ou contingências,
mas, procura-se estabelecer um método de cálculo da complexidade na
percepção visual de formas arquitetônicas.

Responsável
 

Docente: Ernesto de Souza Pachito. 
Mais informações

E-mail: linguagensehistoriamilitar@gmail.com

Design de Jogos: linguagem gráfica

    Pesquisa no campo de Design de Jogos digitais e de mesa, para estudar
ou projetar sistema de regras, criação de desafios, personagens, concept
art, level design, design de ambiente, construção de interface e projeto
gráfico. Subprojetos: Estudo comparativo de interfaces e estética nos jogos
do gênero plataforma de ação, de Pedro Sanches Brito; Estudo comparativo
de mecânicas e dinâmicas em boss fights nos jogos de plataforma de ação,
de Lucas de Souza Pena. Jogo Desenvolvido: Magi-Strate.

Responsável
Docente: Priscilla Garone.

Mais informações
E-mail: priscilla.garone@ufes.br
Links para os resultados dos subprojetos:
https://scufes.org/wp-content/uploads/ic/2021/converted/0954.m4v
https://scufes.org/wp-content/uploads/ic/2021/converted/0953.m4v

Jogo Magi-Strate

https://scufes.org/wp-content/uploads/ic/2021/converted/0953.m4v
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Sobre o caráter pós-moderno das interpretações em ufologia de obras
de arte e arquitetura antigas

   A pesquisa procura caracterizar as interpretações ufológicas das obras
de arte e arquitetura antigas como participante do contexto pós-
modernista da cultura contemporânea, analisando aspectos lógicos,
culturais e hermenêuticos de tais textos.

Responsável
Docente: Ernesto de Souza Pachito. 

Mais informações
E-mail: linguagensehistoriamilitar@gmail.com

Sistema da arte, poética e estética pós-digital

   O projeto é dedicado à realização de estudos teórico-práticos acerca do
caráter pós-digital e pós-conceitual da arte no contexto tecnológico
contemporâneo. Pretende-se investigar as implicações críticas e curatoriais
relativas à materialização e experiência estética derivadas da expansão
do papel cultural dos recursos numéricos computacionais, envolvendo
análises da produção de nomes como Eduardo Kac, Eva & Franco Mattes,
Giselle Beiguelman e Rafael Lozano-Hemmer. A abordagem compreende,
de um lado, os antagonismos e ativismos provocados pelo
informacionalismo político e econômico com que se entrelaçam os modos
de realização, consumo e fruição da arte e da cultura. De outro lado,
ressalta a hibridação e as analogias das tecnologias algorítmicas recentes
com seus antecedentes, industriais ou artesanais.

Responsável
Docente: Daniel Hora.
 

Mais informações
E-mail: daniel.hora@ufes.br
Blog: https://blog.ufes.br/arteposmidia/

 

mailto:linguagensehistoriamilitar@gmail.com
https://blog.ufes.br/arteposmidia/


  Realizada em parceria com a Superintendência do Espírito Santo do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-ES), entre 2019
e 2020, a pesquisa busca registrar as concepções acerca do congo do
Espírito Santo formuladas por aqueles que mais o vivenciam - os mestres e
conguistas mais antigos; e documentar as formas de atualização das
tradições, com foco sobre as toadas, as formas musicais, os instrumentos e
a condução dos rituais. A pesquisa originou um dossiê e o documentário
"Congo do Espírito Santo: Celebrações e Formas de Expressão", que foi
entregue ao Iphan para distribuição entre as bandas de congo e realização
do processo de registro do congo como patrimônio imaterial nacional. Em
novembro de 2021 foi realizado o Seminário de Devolutivas de Pesquisa de
Identificação do Congo do Espírito Santo.

Responsáveis
Docente: José Otavio Lobo Name. 
Colaboradora externa: Elisa Ramalho Ortigão (Fapes).

Mais informações
Site: https://ocongueiro.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtUh1xg-MAramiiH6AvKeKw
Instagram: @o_congueiro
Facebook: /ocongueiro
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Identificação e Registro do Congo do Espírito Santo como Patrimônio
Cultural Imaterial Nacional 



    Nos anos de 2020 e 2021 o isolamento social recomendado para conter
a pandemia de Covid-19 trouxe a necessidade da adoção do Ensino-
Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). Esta pesquisa
propõe um levantamento de recursos interativos de livre acesso e gratuitos
para a aquisição de conhecimentos e habilidades relacionados à
Linguagem Musical. O projeto subsidia a oferta, no semestre 2021/2, da
disciplina optativa Tópicos Especiais em Música III para os estudantes de
Licenciatura e Bacharelado em Música, contribuindo com a democratização
do acesso ao conhecimento e a redução da evasão.

Responsável
Docente: Darcy Alcantara Neto. 

Mais informações
E-mail: darcy.alcantara@ufes.br
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Recursos interativos para a aprendizagem de linguagem musical no
ensino remoto

Podcasts como inovação na comunicação de conteúdos didático-
científicos no contexto da pandemia da Covid-19

   O isolamento social e o trabalho remoto, institucionalizados na maior
parte das universidades do país, motivaram o surgimento de novas
alternativas didáticas, assim como alteraram a relação ensino-
aprendizagem. O uso de plataformas digitais vem possibilitando a inserção
de novas tecnologias na educação. Investiga-se se os podcasts possuem o
potencial de complementar, melhorar e adicionar novas dimensões no
processo de aprendizado e investigação, permitindo a troca de conteúdos
de maneira fácil.

Responsável
Docente: Luciene Pessotti. 
Discente: Jessica Thalita Costa (PIBIC). 

Mais informações
E-mail: luciene.souza@ufes.br
Instagram: @andancap

mailto:darcy.alcantara@ufes.br


   As poesias (Dictats) de Ausiàs March representam a quintessência da
literatura do Século de Ouro Valenciano. Seu principal tema é o do amor

cortês, que antecipa, nas Letras, as artes plásticas posteriores. O objetivo
é traduzir todos os seus poemas (do Valenciano Antigo para o Português) e
relacioná-los com a Pintura de então, influenciada tanto pela pintura
italiana (Pádua e Ferrara) quanto pelas correntes flamencas divulgadas por
toda a Europa. Com seu lirismo e melancolia, March antecipa, no âmbito
da Coroa catalã-aragonesa, as expressões mais refinadas e sofisticadas
das cortes europeias.

Responsável
Docente: Ricardo da Costa. 

Mais informações
E-mail: ricardocosta1962.rdc@gmail.com
Site: www.ricardocosta.com 
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Tradução ao português dos Dictats de Ausiàs March (1397-1439):
Poesia e Arte

Ausiàs March (1959). Escultura em pedra de Josep Rausell
Sanchis (1929-) em Gandia (València, Espanha)



    É uma iniciativa no âmbito do projeto-mãe "Atlas Urbanístico de Vitória",
iniciado em 2014 e que objetiva a análise e interpretação das bases
cartográficas urbanísticas que levaram a contratação para elaboração do
plano urbano para a cidade de Vitória, em 1946. Justifica-se pelo conjunto
documental, pela raridade e ineditismo e por ser o primeiro levantamento
cartográfico da cidade que extrapolou os limites do núcleo urbano de
fundação portuguesa. Nesta etapa trabalha-se no subprojeto Usos não
residenciais no centro de Vitória: indexação e georreferenciamento da base
de dados dos anos entre 1925 a 1930, vinculado à pesquisa Atlas urbanístico
de Vitória: interpretando a cartografia de 1946. O objetivo principal é
construir uma base de dados de uso não residencial (comercial e de
serviços) existente no centro de Vitória ao longo dos anos de 1925 a 1930, a
partir das propagandas publicadas na Revista Vida Capichaba.

Responsável
Docente: Flavia Ribeiro Botechia.

Mais informações
Site: https://atlasurbanistico.com.br/
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Atlas urbanístico de Vitória: interpretando a cartografia de 1946

A presença da música nos esquemas ontológicos clássicos e seus
desdobramentos históricos

  O projeto propõe estudar e sistematizar as concepções de música
presentes no pensamento grego clássico, tendo como referência os
contornos paradigmáticos dados por Pitágoras, Heráclito, Platão e
Aristóteles – atentando-se para os desdobramentos desse pensamento no
mundo antigo e, sobretudo, no mundo contemporâneo. Detém-se
especificamente na compreensão de como a música participa dos principais
sistemas ontológicos da Antiguidade, e como tal presença se desdobra em
um campo fecundo de conexões transdisciplinares, propiciadas pelos
conceitos de Mousiké e Harmonié, em suas ligações essenciais com as
teorias sobre a linguagem e com as matemáticas.

Responsável
Docente: José Eduardo Costa Silva. 

 Mais informações
E-mail: zed2004@gmail.com
Site: https://www.joseeduardocostasilva.com/

https://atlasurbanistico.com.br/


  O Núcleo de Pesquisa em Música e Filosofia se dedica ao
desenvolvimento de estudos de natureza transdisciplinar, que envolvem o
intercurso entre o campo da música, na totalidade de suas dimensões, e da
filosofia, considerada em suas direções paradigmáticas históricas, quais
sejam: ontologia, epistemologia, estética e ética. O núcleo enfoca a
presença da música nos sistemas ontológicos e cosmológicos clássicos,
observando a repercussão desses sistemas na fenomenologia e na estética
contemporâneas. Além de produzir conhecimento nos campos assinalados,
o núcleo espera contribuir para a formação de pesquisadores na Ufes e de
outras instituições com as quais venha estabelecer relações de
cooperação, através da orientação de pesquisa, organização de
seminários e socialização do conhecimento com o recurso das mídias
disponíveis.

Responsável
Docente: José Eduardo Costa Silva. 
 

Mais informações
E-mail: zed2004@gmail.com
Site: https://www.joseeduardocostasilva.com/
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Núcleo de Pesquisa em Música e Filosofia

Palagens II

    Palagens é uma palavra criada a partir da junção dos termos “palavras”
e “imagens”, com a intenção de expressar algo na poética de trabalhos
visuais que apresentam certa sintonia entre esses termos e permitem ao
receptor transpassar os limites significativos tanto das palavras como das
imagens quando tomadas separadamente.

Responsável
Docente: Carlos Eduardo Dias Borges.

Subprojeto: A palavra como elemento agregador nas ações de Ronald
Duarte 

    Este subprojeto, vinculado à pesquisa Palagens II, se propôs a investigar
nas produções visuais do artista Ronald Duarte o papel da palavra na
relação com suas ações em momentos distintos, indo desde a  referência  a 

https://www.joseeduardocostasilva.com/
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situações prévias, até a tentativa de provocar atitudes receptivas, tanto
nos participantes como no público em geral. 

Responsável
Docente: Carlos Eduardo Dias Borges.
Discente: Joselia Andrade Santos.

Grupo de Pesquisa CIA (Comunicação, Imagem e Afeto)

   O Grupo de pesquisa Comunicação, Imagem e Afeto (CIA) estuda a
imagem no campo da Comunicação, com ênfase no Audiovisual, a partir de
três linhas de pesquisa: Cinema, corpo e afeto; Memória, imagem e
práticas comunicacionais; Imaginários afetivos do cotidiano. Criado em
2012, o grupo atua junto à graduação e pós-graduação, estando vinculado
ao Departamento de Comunicação Social e ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Territorialidades (PósCom-Ufes). 

Integram o grupo
Docentes: Erly Vieira Jr (líder), Gabriela Santos Alves, Patrícia Cardoso
D’Abreu e Klaus’Berg Nippes Bragança.

Mais informações
Site: https://comunicacaosocial.ufes.br/pt-br/cia

 

Logomarca do grupo CIA

https://comunicacaosocial.ufes.br/pt-br/cia
https://comunicacaosocial.ufes.br/pt-br/cia
https://comunicacaosocial.ufes.br/pt-br/cia
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Estratégias sensórias e poéticas do corpo nos meios audiovisuais

    Vinculada ao grupo de pesquisa CIA, esta pesquisa investiga as relações
entre presença corpórea, sensorialidade, afeto e experiência espectatorial
no campo audiovisual. O foco são os “modos de engajamento corpóreos,”
ou seja, estratégias de convocação espectatorial a partir da produção de
sensações e afetos, com base em usos específicos e inovadores de
elementos da linguagem audiovisual e da mise-en-scène. Aborda o
audiovisual contemporâneo, os cinemas queer e experimental e a ideia de
espectatorialidade queer como ato performativo. Um desdobramento é o
livro "Realismo sensório no cinema contemporâneo" (2020).

Responsável
Docente: Erly Vieira Jr.

Mais informações
E-mail: erlyvieirajr@hotmail.com

 

Capa do livro "Realismo sensório no cinema
contemporâneo"
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Exercícios do olhar: Corpo, mídia e presença nas artes e no
audiovisual capixabas

   Também vinculada ao grupo de pesquisa CIA, esta pesquisa busca
mapear histórica e esteticamente questões de corpo, presença e memória
no audiovisual e nas artes visuais capixabas, em diálogo com a cultura
midiática contemporânea. Discutem-se aqui a produção fílmica e
videográfica, bem como questões de crítica e curadoria audiovisual. Entre
os desdobramentos do projeto estão os livros “Exercícios do olhar,
exercícios do sentir” (2018) e “Rasuras – 40 anos de vídeo experimental
capixaba" (2021), além da curadoria de diversas mostras audiovisuais.

Responsável
Docente: Erly Vieira Jr.

Mais informações
E-mail: erlyvieirajr@hotmail.com
Sites: https://rasuras.tumblr.com             
          https://exerciciosdoolharesentir.tumblr.com

 

Capas dos livros "Rasuras" e "Exercícios do Olhar, Exercícios do sentir"

https://rasuras.tumblr.com/
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    O ano de 2021 iniciou com a esperança da superação da pandemia com a
ampla vacinação da população contra a Covid-19. O percurso tem sido árduo e
ainda será longo. Mas encerramos esta caminhada abrindo uma nova etapa: o
retorno gradual às atividades presenciais e o início da reocupação da nossa
universidade. E, por isso, agradecemos a cada um e cada uma pelo compromisso
diário.
   O Centro de Artes acredita que juntos, seguindo todas as orientações e os
cuidados necessários, iremos superar mais este desafio. 
     Desejamos a todos e todas um excelente ano novo, com saúde, prosperidade,
paz e a possibilidade do reencontro seguro. 

Esperamos vocês em 2022!

M E N S A G E M  D E  A G R A D E C I M E N T O  E  B O A S
F E S T A S


