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BEATRIZ MORGADO - Convite ao cinema de Lygia Clark: filmes como proposições 
vivenciais 

BERNARD BELISARIO - O fora-de-campo e as políticas do visível no cinema Kuikuro  

CAROLINA AMARAL DE AGUIAR  - O cinema cubano da solidariedade ao Chile e a 
Nueva Canción Chilena 

CAROLINA OLIVEIRA DO AMARAL - Medianeiras, Coração de Leão e O crítico: o gênero 
comédia romântica na produção argentina recente  

CRISTINA BESKOW - Os recursos narrativos e experimentais do Noticiero ICAIC 
Latinoamericano N.466 (1969): cobertura da partida de beisebol entre Cuba e Estados 
Unidos  

DENISE TAVARES - Mente Nueva: identidade, experimentações e limites da série 
veiculada pela TV TAL 

           - Em torno de algumas figuras de vizinhança  

                - Cozarinsk, Ludueña e Bejo e suas declarações em Hablemos de Cine 

FAYGA MOREIRA  - Olhares que imaginaram o Brasil: breve cartografia da pluralidade 
cultural implicada em documentários produzidos no DocTV 

FRANCIELE REBELLATO  - Processos de auto-representação e política das identidades 
no cinema e audiovisual comunitário latino-americano: o caso da TV Serrana de Cuba. 

HANNAH SERRAT - O trabalho do cinema nos dias de greve  

HELENA GOMES - Lugar-cena-mundo: a construção do lugar em “O fim e o princípio”  

ICARO FERRAZ VIDAL JUNIOR -  Sergio Zevallos, o Grupo Chaclacayo e os primórdios do 
porno-terrorismo queer latino-americano  

INDIA MARTINS - Janelas, telas e molduras: a representação da paisagem em 
Medianeiras 

KARLA HOLANDA - Documentário moderno brasileiro e uma estranha ausência 

LUCIA MONTEIRO - À margem. Cinematografias de circulação paralela na costa do 
Equador 

LUIZ GARCIA - Notas para uma cartografia de uma jornada: reemprego de imagens em 
Um dia na vida de Eduardo Coutinho.  

MARCELO MIRANDA - O devaneio e a imaginação como tensões da forma e reposições 
de presença em Falsa Loura, de Carlos Reichenbach  



                  - O fato anacrônico em El Viajero Inmóvil de Tomás Piard: a 
economia da revelação em eras imaginárias  

MARIA SATT - As colisões temporais da Ceilândia inscritas no tempo-agora  

MARILIA GOULART - Entre a memória e o esquecimento: dinâmicas urbanas e sociais 
em Obra e AU3 – autopista central  

MARINA COSTA - Cineclubismos: a experiência do CAM no movimento cineclubista 
brasileiro das décadas de 1970 e 1980  

MARINA SOLER - Fantasia, luxo e precariedade no figurino do filme O Palhaço: os 
artistas populares entre a tradição e o consumo na contemporaneidade 

MATEUS NAGIME - Poeira, Brasa e Limite: Por uma leitura queer da história do cinema 
brasileiro  

MAX MILLIANO - O cotidiano das empregadas domésticas no audiovisual brasileiro em 
"Domésticas, o filme"(2001) e "Doméstica" (2012)  

NATALIA CHRISTOFOLETTI - La sangre brota (2008), de Pablo Fendrik: a cidade e seus 
relatos selvagens  

NYCOLAS ALBUQUERQUE  -  “Cinema Horizontal: A Rua e o Ordinário”  

PAULA KIMO - Imagem e acontecimento: entre o domesticado e o impensado nas 
jornadas de junho de 2013 no Brasil  

SCHEILLA FRANCA - Notas sobre o cinema (em) comum no cenário independente 
brasileiro  

              - Do “Cavaleiro do Apocalipse” ao Las Yeguas del Apocalipsis: ensaios 
estético-políticos em vídeo-arte no Brasil e no Chile – começo dos 80s 

THAIS INACIO - Entre uma estética do descontrole: aproximações até o filme de 
dispositivo colaborativo Exquisite Corpse  

VICTOR GUIMARAES - Metamorfoses do povo: Aloysio Raulino e o Nuevo Cine 
Latinoamericano  

                    OLIVEIRA - Estética e política no documentário “O prefeito tá 
chegando”  

VINICIUS BARRETO - O modo de narração paramétrico e o estranhamento como 
estratégias de produção de sentido em Post Mortem (2010), de Pablo Larraín. 


