
 
 

 

CHAMADA PARA MOSTRA DE FILME E ENSAIO FOTOGRÁFICO NA XI 

SEMANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFRPE 

Organização: Profa. Dra. Ma. Grazia C. Cardoso (DECISO/UFRPE) e Prof. Dr. 

C láudio Morais de  Souza (DECISO/UFRPE) 

 

 

Inscrição para Curta-metragem até 30min 

 

• Data de Inscrição: 06/07/2022 a 10/07/2022 

• O formulário de inscrição está disponível em: 

https://forms.gle/MEJdEejoVNHsxZd6A 

• A proposta é composta por título, resumo simples e resumo expandido. O resumo 

expandido deverá apresentar a abordagem analítica sobre a temática da pesquisa, 

assim como as perspectivas teórico-metodológicas orientadoras do trabalho com 

até 1.400 caracteres. O resumo simples visa a divulgação do filme e deverá ter 

700 caracteres; quando da submissão da proposta, também é necessário submeter 

o link do filme hospedado em algum canal como Youtube 

(https://www.youtube.com/), Vimeo (https://vimeo.com/)e/ou outros similares 

com a respectiva senha de acesso ao vídeo caso houver. Se os vídeos estiverem 

em outra língua, devem conter legenda em português. 

• Visando a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva os filmes com 

legendas em português serão priorizados; 

• Os filmes devem ter sido produzidos nos últimos quatro anos; 

• Somente serão aceitas propostas que contemplarem todos os requisitos 

indicados; 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/)


 
Da exibição dos Filmes na Semana de Ciências Sociais 

 

• Os trabalhos aprovados ficarão disponíveis para serem vistos pelos inscritos ao 

longo do evento no site do evento e terão exibição presencial na UFRPE. 

• Os/as autores/as dos trabalhos aprovados autorizam a organização da mostra a 

disponibilizar, na página eletrônica da Semana de Ciências Sociais, links de acesso aos 

repositórios onde se encontram os filmes. 

• Ao final das sessões haverá um debate com os autores. 

 
 

Inscrição para Ensaio Fotográfico 

 

• Data de Inscrição: 06/07/2022 a 10/07/2022 

 
• O formulário de inscrição está disponível em: 

https://forms.gle/gxZQ7n1NsKoGCgaH6 

• A proposta é composta Título, Autoria (s), Ano de produção. O envio do resumo 

simples (até 700 caracteres com espaço) e de resumo expandido, explicitando a 

relação com a pesquisa antropológica (até 1500 caracteres com espaço). O link 

de acesso à pasta do Google Drive (O acesso deve estar liberado para qualquer 

pessoa com o link). As fotografias devem ter alta qualidade (300dpi) e os ensaios 

devem ser de, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 fotografias. 

 
 

DOS CRITÉRIOS: 

 

A seleção dos vídeos e ensaios fotográficos seguirá os seguintes critérios: 

 

• Conteúdo apresentado; 

• Avaliação teórico-metodológica; 

• Coerência entre os resumos e a proposta de criação do audiovisual; 

• Qualidade da produção de imagens e sons; 

• Adequação do produto ao recorte conceitual e delimitação de pesquisa; 

• Criatividade. 

o Receberão certificados autores/as e coautores/as dos vídeos e ensaios fotográficos 

selecionados e exibidos da mostra. 

Contato: 

Prof. Claudio Souza – claudio.msouza@ufrpe.br 



Profa. Ma. Grazia Cardoso – mariagraziacardoso@gmail.com 


