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Cumprimentando-o cordialmente, viemos através 

deste solicitar apoio para a participação das alunas 

Fernanda Teodoro Viana (matrícula 09150601) e Karine 

Joulie Martins (matrícula 09150015) do curso de Cinema no 

“Small Cinemas Conference”. O artigo “Mapping of 

distribution and exhibition of independent Brazilian films in 

Santa Catarina” (Mapeamento de distribuição e exibição de 

cinema brasileiro independente em Santa Catarina) foi 

aceito para ser apresentado na 3ª edição do congresso que 

acontecerá esse ano na Universidade de Timisoara, 

Romênia, de 01 a 03 de junho de 2012.  O trabalho tem 

origem no projeto de extensão com mesmo título, aprovado 

pela Secretaria de Cultura e Arte no edital de Cultura em 

2011 e recebe orientação do professor Alfredo Manevy. 
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O congresso reúne pesquisadores e profissionais de 

todo o mundo para discutir em nível regional, nacional e 

internacional a recepção e promoção de pequenas 

cinematografias, sendo cada edição realizada em um país 

diferente. O professor José Cláudio Siqueira Castanheira, 

subcoordenador do curso de Cinema também apresentará 

um trabalho nesse congresso. Tal representação 

contribuirá com a pretensão do nosso curso de organizar a 

próxima edição do encontro. A proposta foi feita pelo 

Professor José Cláudio no ano passado, em Nova Iorque, e 

foi bem aceita pelos participantes e organizadores. 

Julgamos que esse tipo de iniciativa pode incentivar um 

intercâmbio maior entre professores e alunos da UFSC e 

de universidades estrangeiras. Desta forma, estimamos 

que a estadia das alunas na Romênia seja de 

aproximadamente 5 dias, sendo 3 para o congresso e 2 

para a negociação com os organizadores do evento. 
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Como o congresso não possui programa de auxílio 

financeiro aos participantes, solicitamos o apoio desta Pró-

reitoria com passagens, alimentação e  

 

hospedagem das alunas com saída no dia 31 de maio e 

volta no dia 06 de junho de 2012. 

 

 Para maiores informação sobre o congresso e 

programa das apresentações dos trabalhos, favor acessar 

o site http://www.ceefms.polsci.uvt.ro/scc/ 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

Aglair Maria Bernardo  

(Coordenadora de Curso) 

 

 

 


