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MESA 1: Cinema e sociedade: O poder político das imagens. (9h:30-11h:10)

9h:30-9h:50. A trajetória da infância no cinema documentário. (Letízia Osorio Nicoli)
9h:50- 10h10. Uso de imagens provenientes de câmeras de vigilância na produção de documentários. (Viviana 
Echávez Molina)
10h:10-10h:30. O cinema investigativo de Errol Morris como meio de crítica e conscientização sobre os proble-
mas de uma sociedade. (Dayane de Andrade)
10h:30-10h:50. Aprender com o olhar: As potencialidades do Film Literacy. (Pâmela de Bortoli Machado)
10h:50-11h:10. Debate

MESA 3: Representações femininas: Corpo e autoretrato. (14h:30-16h:10)

14h:30-14h:50. Naomi Kawase: O sentido do vazio. (Fernanda Sayuri Gutiyama)
14h:50-15h:10. O cinema documental como ferramenta de empoderamento da mulher: análise do documentário 
‘O corpo é meu’ de Luciana Oliveira. (Mariana Aymee Sacchetto)
15h:10-15h:30. Estudo de caso de mulheres do Brasil e da Colômbia, sobre a relação da imagem fotográfica 
projetada na internet com a moda: O conceito do corpo-vestido. (Carolina Valencia Castaño)
15h:30-15h:50. O militantismo do Eu: Questões sobre a sobrevivência do cinema militante e feminista na cultura 
do narcisismo. (Fernanda Serradourada)
15h:50-16h:10. Debate

MESA 4: Audiovisual brasileiro: Espaço e mise en scène. (16h:30-17h:50)

16h:30- 16h:50. Moldura criativa: espaço e circunscrição no cinema contemporâneo brasileiro. (Régis Orlando Rasia)
16h:50-17h:10. ‘Renascer’ e o impacto dos espaços sobre a mise en scène. (Álvaro André Zeini Cruz)
17h:10-17h:30. A mise en scène documentária no filme ‘Avenida Brasília Formosa’. (Gabriela Lopes Saldanha)
17h:30-17h:50. Debate

MESA 2: Cinema industrial brasileiro das décadas de 1950 e 1970: 
conversas com o popular. (11h:30- 12h:30)

11h:30- 11h:50. Sexploitation tupiniquim: a pornochanchada brasileira. (Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral Cruz)
11h:50-12h:10. Mario Civelli na Multifilmes: Identidade ítalo-brasileira no cinema industrial paulista.(Leandro Caraça)
12h:10-12h:30. Debate
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MESA 5: Corpo e tecnologia: Ciborgues e realidades virtuais. (9h:30-10h:50)

9h:30-9h:50. DNA maquínico: o descontrole tecnocientífico em David Cronembreg. (Lilian Bento de Souza)
9h:50- 10h10. Machinima como registro: Coreografia ‘Danças das vidas’ – Do corpo humano ao pós-humano. 
(Isaura da Cunha Seppi)
10h:10-10h:30. TransHoloCinemas. (Maurício Augusto Sampaio Pinto)
10h:30-10h:50. Debate

MESA 7: Pesquisa com fontes primárias: traçando 
panoramas no cinema brasileiro. (14h:00-15h:20)

14h:00-14h:20. O longa brasileiro está perdendo a tela do cinema? (Ana Maria Giannasi)
14h:20-14h:40. Brasil-França, uma relação entre a produção de dados econômicos sobre o cinema. (Teresa Noll 
Trindade)
14h:40-15h:00. ‘Iracema’-triste relato de uma viagem ao inferno amazônico. (Lívia Perez de Paula)
15h:00-15:20 Debate

MESA 8: Filme e espectador: Distâncias e aproximações no cinema. (15h:30-16h:30)

15h:30-15h:50. ‘Um dia na vida’: quando o espectador de cinema e o espectador de televisão se encontram. 
(Gustavo Coura Guimarães)
15h:50-16:10. Abismo-cinema: um diálogo entre filme e espectador. (Igor Capelatto)
16h:10-16h:30. Debate

MESA 9: A cidade como protagonista: circulação e memória. (17h:00-18:30)

17:00-17:20. Circulação, imobilismo, circularidade e distopia em ‘La sangre brota’ (Pablo Fendrik, 2008). (Natalia 
Christofoletti Barrenha)
17:20-17:40. Cinema e preservação da memória: as animações de Rogério Nunes. (Jennifer Jane Serra)
17:40-18:00. Uma cartografia de Trancoso segundo Augusto Sevá. (Gabriel Henrique de Paula Carneiro)
18:00-18:20. Debate
18:20-18:30. Encerramento

MESA 6: O som no cinema: estéticas, técnicas e história. (11h:10-12h:30)

11h:10-11h:30. O nascimento do documentário sonoro: a dimensão autoral e o suporte uno. (Renan Paiva Chavez)
11h:30- 11h50. O desenvolvimento das técnicas de sonorização no cinema brasileiro. (Fabiana Quintana Dias)
11h:50-12h:10. Os processos ao redor. (Leonardo Bortolin Bruno)
12h:10-12h:30. Debate
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