
 
 

 

Convite para participação na atividade 

Performances fotográficas dos que aqui estão e dos que 
aqui estiveram: A FURG hoje 

 

A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande, no contexto das atividades comemorativas 

dos seus cinqüenta anos, convida, através da comissão abaixo representada, a todas as suas 

Unidades e Campi, e a comunidade da cidade do Rio Grande, a participarem da elaboração 

das memórias fotográficas atuais da FURG, através do envio de fotografias recentes com o 

propósito da organização de um livro, de uma exposição, de uma plataforma on line, e da 

confecção de postais a partir de fotografias produzidas pela comunidade universitária atual 

(professores, técnicos e estudantes), e pelos professores e técnicos aposentados, e estudantes 

já formados. 

Para a viabilização dessa complexa proposta, e levando-se em consideração os diversos 

campi, Institutos, Escolas e Educação a distancia, concluiu-se que a melhor maneira de 

viabilizar esta empreitada, seria solicitar a colaboração de cada Unidade da FURG, em seus 



diversos campi e bases, através de uma comunicação ao email fotografiafurg50anos@furg.br, 

com o título: Envio de fotos para a proposta fotografia FURG HOJE. 

A proposta intitula-se Performances fotográficas dos que aqui estão e dos que por aqui 

estiveram: A FURG hoje. 

Estimulamos assim, a todos os Campi, Unidades e Bases físicas e virtuais a chamarem seus 

integrantes e egressos a participarem dessa atividade. Convocamos da mesma forma à 

Comunidade de Rio Grande em seu conjunto a somar-se a essa iniciativa. 

A idéia da qual partimos, pautados no objetivo de contemplar a todos e todas, é a de que cada 

unidade faça um chamado à seus pares (professores atuais e aposentados, acadêmicos e 

egressos, técnicos atuais e aposentados, auxiliares de manutenção em geral) e solicitem a 

quem queira participar, o envio de uma fotografia atual que expresse sua impressão e ou 

sentimento da FURG na atualidade, em qualquer aspecto (arquitetura e estrutura física, meio 

ambiente, convivência humana). Cada Campus, Unidade e Base física ou virtual, após o 

recebimento das fotografias por parte de seus pares, organizará uma comissão interna que 

escolherá dez fotografias do montante recebido. Estas dez fotografias deverão ser enviadas ao 

endereço de correio acima indicado. Avaliamos que essa é a forma mais democrática de 

reunirmos um amplo conjunto de fotografias que seja capaz de representar cada uma das 

unidades. Após o envio das fotos ao grupo gestor da ação (abaixo discriminado), organizará e 

selecionará as fotos para os fins antes enunciados (livro, exposição, plataforma on line, 

postais), e isso será informado a cada Unidade. As fotografias indicada por cada Unidade 

poderão ser em preto e branco ou coloridas, e deverão ser enviadas em 370 DPI, 

numeradas e acompanhada dos dados dos autores (nome completo, data da fotografia, 

unidade a qual está lotado (a), e título da mesma se for o caso). Esta mensagem se faz 

acompanhar de um documento de permissão de direitos autorais que deverá ser lido e 

assinado por cada autor (a) das fotografias e que deverá ser remetido juntamente com a 

fotografia e dados correspondentes. O prazo para o envio das fotografias, dados e documento 

de permissão de uso das imagens deverá ser até 30 de novembro de 2018.  

Em caso de qualquer dúvida, por favor, não hesitem em fazer contato com o grupo gestor 

através do endereço do email acima indicado. 

 

Constituem essa comissão:  

Profª Drª Teresa Lenzi (Coordenadora da atividade - Professora do Curso de Artes Visuais, 

responsável pelo Laboratório de Fotografia do referido Curso desde o ano de 1993, fotógrafa, 

FURG), Técnico Law Tissot (Coordenador da atividade. Egresso do Curso de Arte 

Visuais/FURG, atual Secretário de Comunicação da FURG), Adão Pedroso (Fotógrafo 
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aposentado da FURG), Altemir Viana (Fotógrafo atual da FURG), Gianne Zanella Atallah. 

(Diretora da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini / SECULT/PMRG (Secretaria de 

Município da Cultura e Prefeitura Municipal do Rio Grandw), Cláudia Dorneles (Professora 

de artes da rede municipal de ensino, fotógrafa e servidora na Fototeca Municipal de Rio 

Grande, ex-monitora da disciplina de Fotografia/FURG), Profª Drª Cláudia Mariza Mattos 

Brandão/UFPel (egressa FURG Curso de Engenharia Civil e Educação Artística - Habilitação 

Artes Plástica, fotógrafa, ex-monitora da disciplina de Fotografia/FURG), Branca Lamas 

(Egressa FURG – Curso de Artes Visuais, atualmente técnica-pedagógica do Laboratório de 

fotografia do Curso de Artes Visuais/FURG), Natasha Rodrigues (estudante de Artes 

Visuais.Bacharelado/FURG, monitora atual da disciplina de fotografia/FURG), Yuri Lucas 

(estudante do Curso de Artes Visuais.Bacharelado/FURG, atuante na área audiovisual da 

FURG), Bruna Frio Costa (Técnica Administrativa em Educação / Laboratório de Eventos 

Secretaria de Comunicação / SECOM), Letícia Chaplin (Assistente da Pró-Reitora/Pró-

Reitoria de Graduação/ FURG). 


