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PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA EM
10/01/2021

SEGUNDA-FEIRA

10/01/2022 | online
13h30 - 14h
Abertura
Coord.: Coordenação ARV/CAAVS

14h - 15h
Mesa 1
Dra. Annelise Nani da Fonseca (UFJF)
Dra. Tania Regina Rossetto (IFPR)
Mediação: Dr. João Paulo Baliscei (UEM)

15h - 15h30
Intervalo

15h30 - 16h30
Mesa 2
Dra. Francieli Regina Garlet (UFSM)
Dra. Sonia Maria da Costa Mendes (IFPR)
Mediação: Dra. Roberta Stubs (UEM)

TERÇA-FEIRA

11/01/2022 | online
13h30 - 14h30
Sessão egressos - Mesa 1
Meu escritório é na praia | Me. André Onishi
Da primeira turma de licenciatura em Artes Visuais da UEM, passando pelo
concurso público no litoral paulista até o ingresso no programa de mestrado
profissional em Artes da UNESP, esta apresentação foca em formação
continuada e práticas pedagógicas no componente Arte para os anos finais
do ensino fundamental.

Cinema de animação em Artes Visuais: as possibilidades de
produção dentro e fora do curso | Bianca Marçal
Apresenta relatos de experiências vividas pela autora durante a graduação,
como a produção de um curta animado para seu TCC, participação de
Animajams e possíveis produções dentro do curso. Assim como as opções
de atividades fora da UEM, mas ainda em âmbito acadêmico.

Mediação: Dra. Rosiane Cristina de Souza (UEM)

TERÇA-FEIRA

11/01/2022 | online
14h30 - 15h30
Sessão egressos - Mesa 2
Arte-educação e consciência negra: possibilidades de
pesquisa e trabalho prático desenvolvido na E.J.A. e Ensino
Médio regular | Anna Leal
Apresenta o projeto de exposição “Zumbi dos Palmares” que ocorreu no
CEEBEJA e antigo Colégio Estadual Dr. José Gerardo Braga de Maringá com
turma do Ensino Médio, como possibilidade de desenvolver pesquisa e
trabalho prático apresentado durante o mês da Consciência Negra no mês de
Novembro de 2019.

(A)arte, alfabetização e subjetivação: caminhos possíveis | Ma.
Rafaella Barqueiro Domingues
Apresenta relatos acerca da prática docente em (A)arte na Educação de
Jovens e Adultos, a nível de fundamental I, na rede municipal de educação
de Maringá, a partir da intersecção entre (A)arte, alfabetização e
subjetivação, que se constitui por meio da produção de autorretratos.

Mediação: Ma. Eva Alves Lacerda
Intervalo

15h30 - 16h

TERÇA-FEIRA

11/01/2022 | online
16h - 17h
Sessão egressos - Mesa 3
Licenciatura não forma professores: Um diálogo nada
acadêmico sobre a modernidade líquida e o mercado de
trabalho em Artes Visuais | Henrique Rozada
Um casal formado em Artes Visuais. O que comem? Onde vivem? O que
fazem? Quanto ganham? Os bastidores da vida pós formatura. Os desafios de
viver da arte no Brasil. Os impactos da formação acadêmica em artes na
carreira autônoma versus vínculo empregatício.

Como ser criativo no mercado de trabalho cursando
faculdade vespertina? Desafios e possibilidades de colocar
cor na rotina | Natasha Miamoto
Apresenta a trajetória de empregos e experiência adquiridas durante a
graduação. Demonstra como foi possível concluir a trajetória de uma forma
“leve”. Além de mostrar o processo e o que ele contribui para ser uma
pessoa/professora melhor ao conseguir olhar para os estudantes e
desenvolver a capacidade de comunicar conteúdos por meio da empatia.

Mediação.: Dr. Maddox Cleber

QUARTA-FEIRA

12/01/2022 | online
13h30 - 15h
Sessão ARTEI - Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e
Imagens
Macho Toys: 10 anos de reflexão sobre estereótipos de
gênero | Fábio Carvalho | https://www.fabiocarvalho.art.br/
Coord.: Dr. João Paulo Baliscei (UEM) + integrantes do ARTEI

15h - 15h30
Intervalo

15h30 - 17h
Sessão GPdiscmídia - Grupo de Pesquisa em Discursividades,
Cultura, Mídia e Arte | Integrantes do GPdiscmídia
Coord.: Dra. Renata M. Lara (UEM) + integrantes do
GPdiscmídia

QUINTA-FEIRA

13/01/2022 | online
13h30 - 15h
Sessão DOBRA - Grupo de pesquisa em Arte, Subjetividade,
Educação e Diferença
Entre dobras e encruzilhadas | Integrantes do DOBRA
Coord.: Dra. Roberta Stubs + DOBRA

15h - 15h30
Intervalo

15h30 - 17h
Sessão Projeto de Extensão Arte e Cultura Indígena em
Mariguã | Integrantes do projeto
Coord.: Dra. Sheilla P. D. Souza (UEM) | Me. Tadeu dos Santos
(UEM) | Ma. Rizia Ferrelli Loures Loyola Franco (UEM)

SEXTA-FEIRA

14/01/2022 | online
13h30-18H
Sessão CAAVS
Coord.: Coordenação ARV / CAAVS

