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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2185.26.1851.02032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Moviola feminina: Cineclube feminista e oficina de produção
audiovisual para mulheres

      Coordenador: Daiany Ferreira Dantas / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

      Unidade de Origem: DECOM - Departamento de Comunicação Social 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 31/07/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 164 horas

      Justificativa da Carga Horária: 36h - reuniões mensais, de agosto a abril, para o grupo de estudos.
36h - sessões mensais de cineclube, de agosto a abril.
40h - quatro oficinas de roteiro, produção, direção e edição.
24h- Gravação
24h - Edição
Lançamento - 4h
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      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: O projeto conta com ações sequenciais: (1) grupo de estudo para a
elaboração dos textos de apoio para o debate nas sessões do
cineclube, subsídios das oficinas de produção audiovisual e
alimentação do blog de divulgação da ação, que ocorrerá por meio
de reuniões mensais, na sala do GCOM - Grupo de Pesquisa
Comunicação Cultura e Sociedade, vinculado à FAFIC. (2) Exibições
de longas metragens de autoria de cineastas mulheres, no mini
auditório do DECOM. (3) Oficinas de produção audiovisual para
mulheres, em parceria com as ONGs Centro Feminista 8 de Março
(Mossoró-RN) e Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz
(Natal-RN), nas sedes destas organizações.

      Período de Realização: O projeto será realizado no período de 1 de agosto de 2017 a 1 de
agosto de 2018, compreendendo ações distintas, que constam de:
(1) reuniões mensais do grupo de estudo, de agosto de 2017 a  abril
de 2018; (2) exibição mensal de curtas e longas metragens de
autorias de cineastas mulheres nordestinas, tais como Karla
Holanda, Jussara Queiroz, Maria Cardoso e Renata Pinheiro de
agosto de 2017 a agosto de 2018; (3) Oficinas de roteiro, edição,
direção, fotografia e montagem audiovisual para mulheres, em
parceria com o Centro Feminista 8 de Março (Mossoró, RN) e
Coletivo Leila Diniz (Natal, RN), de maio de 2018 a agosto de 2018.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O grupo de estudo do projeto Moviola Feminina contará com cinco alunos do curso de Comunicação Social, das
habilitações Radialismo, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, selecionados mediante entrevista e análise de
currículo. As sessões do Cineclube Moviola Feminina são abertas ao público universitário e à comunidade
externa, contando com exibições em mini auditório climatizado com capacidade para 100 pessoas. As oficinas de
produção audiovisual para mulheres se destinam a, a partir dos debates e contando com orientação pedagógica,
levar os alunos e alunas envolvidos(as) no projeto a capacitar mulheres de comunidades periféricas e rurais a
produzirem material audiovisual de sua autoria.

      Nº Estimado de Público: 120

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 2 5 0 1 100 108

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0
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Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 12 12

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 2 5 0 1 112 120

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Centro Feminista 8 de

Março
CF* Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Parceria na seleção de

participantes para o curso de

produção audiovisual, oferta

do espaço físico de sua sede

para a realização do curso.

Coletivo Autônomo

Feminista Leila Diniz
CAFLD Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Parceria na seleção de

participantes para o curso de

produção audiovisual, oferta

do espaço físico de sua sede

para a realização do curso.

Caminhos

Comunicação e Cultura

Caminh

os
Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Oferta de seu material

pedagógico e recursos

humanos e materiais de

produção audiovisual na

realização das oficinas.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Comunicação » Comunicação Visual

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Cultura

      Linha de Extensão: Médias

1.6 Descrição  da Ação
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       Resumo da Proposta:

O Projeto 'MOVIOLA FEMININA: Cineclube feminista e oficina de produção audiovisual para mulheres'
consta de ações extensionistas com três eixos interligados: reuniões periódicas mensais com alunos e
alunas do curso de Comunicação Social da UERN, constando de estudos dirigidos e debates sobre a
temática do projeto; sessões mensais de cineclube, com longas e curtas metragens (documentários e
cinema narrativo ficcional), de curadoria voltada à divulgação das realizações de diretoras mulheres no
circuito regional; e oficinas de produção audiovisual para mulheres de comunidades periféricas, em
parceria com o Centro Feminista 8 de Março (Mossoró, RN) e Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz
(Natal, RN). As ações irão contar com a coordenação pedagógica de uma equipe formada por duas
professoras do curso de Comunicação Social da UERN e uma técnica administrativa vinculada ao
Laboratório de Audiovisual deste curso, om equipamentos materiais do setor. Tem por objetivo oferecer ao
seus públicos (alunos e alunas de graduação em Comunicação Social, comunidade universitária e
mulheres de comunidades periféricas associadas a organizações feministas em Natal e Mossoró), a
oportunidade de, a partir do viés da crítica cultural, refletir acerca da representatividade de gênero das
mulheres no cinema, pelo reconhecimento do debate teórico desta área, de filmografias pouco
reconhecidas, como as obras de cineastas locais e regionais, e, por fim, na apropriação do repertório de
produção audiovisual como meio de registro de suas vivências, experiências e realidades.

       Palavras-Chave:

Cineclube feminista, produção audiovisual, cinema de mulheres

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O projeto é precedido, no que diz respeito à experiência da equipe coordenadora, por duas ações de
referência: o projeto de extensão Olhares de Gênero (2013), coordenado pela professora doutora Daiany
Ferreira Dantas, já pautado pela transversalidade e interdisciplinaridade dos estudos de gênero, tendo
como uma das suas ações uma mostra de cinema. E o projeto Educarte, voltado à capacitação da
comunidade externa para a produção de mídia e arte, com participação da professora Ana Lúcia Gomes.
Neste projeto, que está também vinculado às pesquisas institucionais de iniciação científica e às atividades
das docentes no Grupo de Pesquisa Comunicação Cultura e Sociedade, compreende-se a relação entre
mídia, sociedade e cultura como parte mantenedora das estruturas de opressão e desigualdade exercidas
pelos mercados e indústrias da cultura e a formação crítica em comunicação, voltada tanto à crítica quanto
à produção de uma mídia dissidente, como fonte de transformação deste cenário.

      1.6.1 Justificativa

O cinema, como um meio rico em complexidades, tecnológicas e estéticas, é também correntemente
associado à produção cultural de apelo comercial e consumo em larga escala. Seus altos custos de
execução e ainda maiores de distribuição e circulação impactam na consolidação de um mercado de
produção restritivo também quanto à divisão sexual do trabalho: proporcionalmente, o número de mulheres
creditadas como realizadoras de filmes é bastante inferior ao de homens.   Revela-se, portanto, um campo
de difícil visibilidade do trabalho criativo das mulheres.  Em contrapartida, com frequência estas são
exaltadas, na figura de atrizes protagonistas, como objetos do fetichismo e voyeurismo, musas e divas do
plano cinematográfico (MULVEY, 1983), desaparecem nos créditos, nas vastas equipes de produção e
finalização, raramente assinando a direção de um filme. Desta forma, também sendo dissociadas de uma
tarefa de criação que envolve concepção intelectual.   O cinema de autor, vigente na década de 1960, e
associado, pelo trabalho de críticos como os célebres André Bazin, François Truffaut e Jean-Luc Godard
(DE BAECQUE, 2003; STAM, 2003) a nomes de grandes diretores como Orson Welles, Ingmar Bergman e
Alfred Hitchcock, passa a ser questionado a partir dos anos 1960, ao incorporar debates em torno da
autoria que migram do campo da teoria literária (BARTHES, 1988; FOUCAULT, 1992). Coincidentemente,
este era o período de ascensão de diversas cinematografias de diretoras que buscavam utilizar o campo
cinematográfico como espaço de contestação do lugar da mulher na sociedade, caso de diretoras como a
alemã Margarete Von Trotta, a francesa Agnès Varda e a belga Chantal Akerman. 

Defina o texto para impressão - Página 5 de 12



Também no Brasil, há uma demanda latente por uma investigação de viés arqueológico e genealógico em
torno das referências de diretoras mulheres. Obras como as de Helena Solberg, Vera Figueiredo e Tereza
Trautman, que produziram filmes de forte teor crítico e abordagens ousadas quanto à condição das
mulheres na sociedade nos anos 1960 e 1970, encontram-se obscurecidas, não apenas no processo de
distribuição, mas na própria historiografia do cinema nacional, na qual os nomes de mulheres realizadoras
vagam escassos, ao longo das décadas, nas antologias da área (HOLLANDA, 1989).  
Embora os nomes femininos figurem com relativa constância nos créditos nas produções nacionais,
sobretudo como atrizes, assistentes e produtoras, são raras as obras creditadas à assinatura de um nome
de mulher. A despeito da problemática em torno do conceito de autoria, sobretudo considerando o cinema
como um trabalho de equipe, o crédito pela direção de uma obra coloca as mulheres no território mais
amplo da visibilidade história, e oportuniza alguns questionamentos da ordem das escolhas criativas,
evidenciando um nível maior de negociação em torno do resultado final da obra, o que justifica a escolha
por um recorte que destaque a realização do filme ainda, bem como afirmando a presença criativa das
mulheres na historiografia do cinema brasileiro. Assim como ocorre em outras áreas, tais como a História
da Arte e a História das Mulheres, no cinema também prevalece a naturalização da omissão de referências
e evocações aos nomes de mulheres que desempenharam atividades artísticas e intelectuais, em função
dos constrangimentos para a inserção destas na vida pública e das dinâmicas excludentes que regem
estes meios, bastante exemplificadas por autoras como Nochlin (2003) e Perrot (2008), que  discutem a
omissão do cânone estético em considerar as mulheres e as questões que dificultam a partilha destas dos
espaços de criação.   
Por estas razões, os estudos de cinema demandam uma iniciativa arqueológica e genealógica que busque
desvelar presença das mulheres e os modos de participação destas no processo de produção fílmica, que
podem ser evidenciados em seus aspectos biográficos, contextos sociais e na análise temática e fílmica
destas obras. Seria, deste modo, oportuno falar de um cinema de mulheres, já que, parafraseando Perrot
(2008), assim como, diante das excludentes condições em que foi constituída a História enquanto
disciplina, em dado momento foi pertinente a reivindicação de uma História das Mulheres, o cinema de
mulheres é ainda um território a ser mapeado e uma revisão incipiente a ser aprofundada.                           
                               
 Por outro lado, a autora afirma ser complexo que também se promova o ideário de um cinema feito por
mulheres como necessariamente feminista e desbravador, pois isto anularia o debate de gênero como
uma perspectiva relacional que permeia todos os espaços da vida e da arte, de homens e mulheres, cujo
enfrentamento demanda que se admitam contradições.  Posteriormente, o lugar da mulher como
realizadora se estabelecerá como um problema para os estudos fílmicos sobre cinema de mulheres em
função das tensões extra tela, de problemáticas que apelam para abordagens interculturais, inter-raciais e
políticas do desejo não heteronormativas. Os estudos fílmicos lésbicos e o feminismo das mulheres negras
passam a endereçar questões a respeito da resistência das espectadoras, evidenciar o desejo como um
vetor político e a lançar luz sobre os cinemas independente e periférico.   
Marks (2000) analisando o cinema diaspórico, afirma que os cineastas remetem ao seu território recriando
a sua paisagem ou traduzindo-a por objetos que remetem a essa ausência, enquadrando objetos e
pessoas que traduzem estados ou tecnologias próprias de sua cultura de origem e proporcionando uma
sensação sinestésica nos espectadores, tanto pela identificação, quanto pelo estranhamento daquele
sensorium. A autora propõe uma 'pele do filme', uma câmera que acaricia, que aciona tanto memórias
quanto questões de subjetividade e identidade.  Considerando a perspectiva de Marks, buscamos realizar
uma investigação em torno do cinema de mulheres que dimensione, além do debate em torno da autoria
feminina, o lugar de fala dessas mulheres, suas relações com seu tempo e espaço histórico e político.  
Para tanto, nosso recorte aborda o cinema feito por mulheres no Nordeste, com ênfase na produção
potiguar e estados fronteiriços (Ceará e Paraíba), no intuito de desbravar cinematografias autônomas e
independentes que se constituem a partir de iniciativas de autofinanciamento e editais públicos e cuja
visibilidade é acionada a partir da veiculação em festivais. 
Bem como de dar reconhecimento a obras profícuas como as da realizadora potiguar Jussara Queiroz,
cuja obra vai do experimentalismo político ao longa narrativo ficcional. Relacionando as estratégias de
inserção destas, seja na constituição de espaços de exibição, como os festivais, seja no conteúdo das
obras veiculadas.  
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Partimos da iniciativa local do festival Cinema de Mulher, realizado na Fundação Joaquim Nabuco em 30
de março de 2015, em Pernambuco, como sinalizador da presença dessa cinematografia e suas
estratégias de divulgação. Este festival trazia obras de cinco diretoras locais: Encantada, de Lia Leticia; De
Produndis, de Isabela Cribari; A felicidade não é deste mundo, de Séphora Silva; Bárbara, de Liana Cirne
Lins e Urbanos, de Alessandra Nilo. Também observamos os destaques de realizadoras nordestinas em
exibições nacionais, tais como a piauiense Karla Holanda, que exibiu o documentário Kátia no 45o.
Festival de Brasília. Além dessas visibilidade quantitativa, buscamos evidenciar, por meio das nossas
análises, as temáticas e as propostas estéticas e políticas destas obras, contribuindo para a reflexão em
torno destes filmes e do lugar das mulheres no cinema, na realização cinematográfica e no mundo.  
Cabe lembrar, que esta não é uma ação isolada, mas parte de uma perspectiva historiográfica emergente.
Atualmente, tanto a Universidade Federal Fluminense quanto a Universidade Federal de Santa Catarina
contam com mostras específicas para a divulgação e o debate do cinema realizado por mulheres.

      1.6.2 Objetivos

Geral:
Fomentar o conhecimento acerca da produção audiovisual de realizadoras mulheres nordestinas junto à
comunidade universitária, com ênfase em cinematografias já constituídas como as de Jussara Queiroz e
incentivar o debate acerca da questão da representatividade mídia com recorte de gênero.

Específicos:

Realizar exibições mensais de longas e curtas metragens realizados por mulheres, enaltecendo a
produção local (Rio Grande do Norte e estados fronteiriços);

Capacitar duas turmas de mulheres, provenientes de comunidades periféricas, para a produção de curtas
metragens acerca de suas vivências e realidades.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

A ação conta com três etapas distintas. A primeira, trata da formação da equipe, mapeamento e sondagem
dos sujeitos e elaboração do material didático-pedagógico. A equipe coordenadora irá selecionar cinco
alunos do curso de Comunicação Social, mediante inscrição, tendo como critérios a análise de currículo e
entrevista. Os alunos em cujo currículo constar disciplinas voltadas ao debate do cinematográfico e
produção audiovisual irão pontuar 0,5 ponto acima do valor total do IRA. O resultado final será
determinado pela média entre essa nota e a nota atribuída à entrevista.
Após esta seleção, ocorrerão os encontros de estudos temáticos e orientações com as professoras que
conduzem pedagogicamente o processo.  
As reuniões irão pautar a curadoria do cineclube e os conceitos e elementos teóricos subsidiais aos
debates após as sessões., sendo os eixos de discussão a relação entre política e estética, a dimensão
técnica e os debates transversais que contemplam a questão de gênero.
O segundo momento consta no acompanhamento e exibição dos filmes. As sínteses dos debates serão
publicadas após cada sessão, com fotografias do público presente, no blog Moviola Feminina, vinculado
ao projeto. As sessões também serão monitoradas por lista de presença.
 O terceiro momento do projeto trata execução das oficinas de produção audiovisual. O conteúdo será
elaborado pela equipe pedagógica (professoras, alunos e técnica do laboratório audiovisual), a ser
aplicado em oficinas presenciais com mulheres de comunidades periféricas, submetidas a uma triagem por
organizações de defesa dos direitos das mulheres que atuam em suas comunidades.
Os curtas resultantes das oficinas serão exibidos na programação da TV UERN, em programa temático
vinculado ao projeto.
As sessões de cineclube ocorrerão no mini auditório do Curso de Comunicação Social. E os equipamentos
para a realização das oficinas serão cedidos pelo Laboratório de Audiovisual deste, contando também com
o suporte das parcerias externas estabelecidas.
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      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Este projeto busca tornar público o debate sobre a produção autoral feminina no contexto cinematográfico.
Esta emerge (e, por vezes, submerge) num contexto de desigualdades atestado não apenas pelos
pesquisadores dos estudos de gênero, mas também pelos registros da pesquisa em audiovisual. Para
tanto, buscamos, por meio do apelo que a exibição cinematográfica possui diante do público
contemporâneo, notório consumidor de imagens, pontuar a assimetria e as elipses históricas deste
cenário, articulando crítica cultural, proveniente do debate e pesquisa em bibliografia referenciada à
exibição e debate de filmes, e, por fim, potencializando que estas reflexões culminem com uma oficina de
multiplicação junto a grupos de mulheres de comunidades periféricas, possibilitando que a nomenclatura
'cinema de mulheres' seja não apenas uma abstração para a reflexão da crítica, mas uma intervenção para
a transformação da realidade.
No curso de Comunicação Social, sobretudo nas habilitações de Jornalismo e Radialismo, constam tanto
disciplinas acerca da crítica da mídia quanto disciplinas que versam sobre técnicas de produção e edição
em audiovisual. A transversalidade do debate de gênero permite articular estética e técnica, somando a
estas a reflexão sobre a relação entre visibilidade e contextos de produção. Sendo este projeto laboratório
de reflexão, multiplicação, produção e divulgação.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
O público do Cineclube poderá interagir por intermédio do Blog e da página do projeto Moviola Feminina
nas redes sociais. 
Os grupos de mulheres irão preencher um questionário acerca do ensino-aprendizagem. Também irão
avaliar mutuamente os resultados de seus produtos finais, os curta-metragens. 

Pela Equipe
A equipe de execução (alunos e professoras) irá produzir artigos temáticos sobre as etapas do projeto,
análise conceitual, curadoria do cineclube e execução das oficinas, relacionando-as e avaliando acúmulos,
dificuldades e desafios.
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1.7 Outros Produtos Acadêmicos
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      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo
Outros
Produto Audiovisual-Outros

      Descrição/Tiragem: Os alunos, as professoras e a técnica produzirão dois artigos
científicos, refletindo sobre as etapas da ação. As oficinas irão
produzir cinco curtas-metragens que serão posteriormente
divulgados pela TV UERN. A programação e a posterior síntese dos
debates nas sessões do cineclube serão divulgadas no blog e na
página do projeto, hospedados em plataformas de conteúdo
gratuitas, disponíveis na Internet. 

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_nº_17_2017
Memorando de

encaminhamento

ad_referendum_02_201 Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Lúcia Gomes 40 horas UERN 192 hrs Vice-Coordenador

Daiany Ferreira Dantas 40 horas UERN 432 hrs Coordenador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Danielle Sombra Brito

Comunicação Social -

Publicidade e

Propaganda

UERN 78 hrs Bolsista de Extensão

Danielly Sergiana Faustino de

Medeiros

Comunicação Social -

Publicidade e

Propaganda

UERN 90 hrs Bolsista de Extensão

Indyra Cibelle Oliveira Costa
Publicidade e

Propaganda
UERN 84 hrs Bolsista de Extensão

Thayonara Izabel Gomes

Filgueira
Comunicação Social UERN 72 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UERN

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função

Edileusa Martins de Oliveira 40 horas UERN 120 hrs Apoio Técnico
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Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Daiany Ferreira Dantas
RGA:                   
CPF: 94281041400
Email: daianyd@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84-9937.8509

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Auxiliar nas oficinas de produção audiovisual

Início: Mai/2018 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 28 Horas/Mês
Responsável: Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 8 horas/Mês)

Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)
Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 4 horas/Mês)
Thayonara Izabel Gomes Filgueira (C.H. 4 horas/Mês)
Danielle Sombra Brito (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Cineclube de autoria feminina

Início: Ago/2017 Duração: 9 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 22 Horas/Mês
Responsável: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)

Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês)
Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 2 horas/Mês)
Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 2 horas/Mês)
Thayonara Izabel Gomes Filgueira (C.H. 2 horas/Mês)
Danielle Sombra Brito (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Coordenação do blog, fanpage e campanha de divulgação

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 0 Horas/Mês
Responsável: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 0 hora/Mês)

Atividade: Divulgação para a imprensa e manutenção da fanpage

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
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Somatório da carga horária dos membros: 11 Horas/Mês
Responsável: Thayonara Izabel Gomes Filgueira (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 8 horas/Mês)

Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 1 hora/Mês)
Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Gravação e edição dos curtas

Início: Jun/2018 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 24 Horas/Mês
Responsável: Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 16 horas/Mês)
Membros Vinculados: Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 4 horas/Mês)

Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Grupo de estudos - cinema de autoria feminina

Início: Ago/2017 Duração: 9 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 22 Horas/Mês
Responsável: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)

Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês)
Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 2 horas/Mês)
Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 2 horas/Mês)
Thayonara Izabel Gomes Filgueira (C.H. 2 horas/Mês)
Danielle Sombra Brito (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Oficinas de produção de vídeo

Início: Mai/2018 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas/Mês
Responsável: Ana Lúcia Gomes (C.H. 12 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 8 horas/Mês)

Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 12 horas/Mês)
Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 2 horas/Mês)
Danielle Sombra Brito (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Produção de textos e material audiovisual de divulgação para blog, fanpage e
cartazes

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: Danielly Sergiana Faustino de Medeiros (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Indyra Cibelle Oliveira Costa (C.H. 1 hora/Mês)

Thayonara Izabel Gomes Filgueira (C.H. 1 hora/Mês)
Danielle Sombra Brito (C.H. 1 hora/Mês)
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Atividade: Projeto gráfico para divulgação do cineclube e produção audiovisual.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 19 Horas/Mês
Responsável: Danielle Sombra Brito (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 12 horas/Mês)

Ana Lúcia Gomes (C.H. 6 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Daiany Ferreira Dantas Cineclube de autoria feminina - - - - - - - X X X X X

Daiany Ferreira Dantas Coordenação do blog, fanpage e campanha de ... - - - - - - - X X X X X

Thayonara Izabel Gomes Filgueira Divulgação para a imprensa e manutenção da ... - - - - - - - X X X X X

Daiany Ferreira Dantas Grupo de estudos - cinema de autoria femini... - - - - - - - X X X X X

Danielly Sergiana Faustino de Medeiros...Produção de textos e material audiovisual d... - - - - - - - X X X X X

Danielle Sombra Brito Projeto gráfico para divulgação do cineclub... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Daiany Ferreira Dantas Cineclube de autoria feminina X X X X - - - - - - - -

Daiany Ferreira Dantas Coordenação do blog, fanpage e campanha de ... X X X X X X X - - - - -

Thayonara Izabel Gomes Filgueira Divulgação para a imprensa e manutenção da ... X X X X X X X - - - - -

Daiany Ferreira Dantas Grupo de estudos - cinema de autoria femini... X X X X - - - - - - - -

Danielly Sergiana Faustino de Medeiros...Produção de textos e material audiovisual d... X X X X X X X - - - - -

Danielle Sombra Brito Projeto gráfico para divulgação do cineclub... X X X X X X X - - - - -

Indyra Cibelle Oliveira Costa Auxiliar nas oficinas de produção audiovisu... - - - - X X X - - - - -

Ana Lúcia Gomes Oficinas de produção de vídeo - - - - X X X - - - - -

Edileusa Martins de Oliveira Gravação e edição dos curtas - - - - - X X X - - - -

, 06/03/2018
Local Daiany Ferreira Dantas

Coordenador(a)/Tutor(a)
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