
GT4 – Indústria e recepção - Trabalhos Selecionados 

 

Adil Giovanni Lepri - "O Estado e a exibição: Um panorama das políticas estatais na atualidade no estado 
do Rio de Janeiro" 

Alessandro Gamo - "A Boca do Lixo e o mercado Latino Americano" 

Alicia Aisenberg - "Relaciones transnacionales entre el cine argentino y mexicano: los 
intercambios culturales a partir de la música popular" 

Ana Laura Lasnich - "Prácticas transnacionales en el campo de la cinefotografia argentina y mexicana: 
Gabriel Figueroa e Ignacio Torres" 

Arthur Autran - "Argentina e Brasil: relações perigosas (1930-1955)" 

Carlos Eduardo M V de Aguiar - "CROWDFUNDING - a busca por uma definição" 

Carolina Ficheira - "Captador de Recursos, uma profissão a ser refletida no campo audiovisual"  

Filipe Brito Gama - "O mercado exibidor e o interior: observando a concentração de salas no Nordeste" 

Guilherme Maia e Inara de Amorim Rosas - "Cinema de tangos, sambas e boleros: a trama da canção 
popular na indústria cinematográfica latino-americana (1930-60)" 

Hadija Chalupe da Silva - "Coprodução internacional como alternativas de financiamento e difusão" 

Javier Campo - "En un típico rincón mexicano. La configuración de estereotipos sobre los films mexicanos 
de la época de oro en el periodismo cinematográfico argentino" 

Leticia Simoes - "O documentário brasileiro precisa de defesa?" 

Lia Bahia - "Cinema e televisão: distinção, circularidade e convergências possíveis" 

Mariana Villaça - "O lugar do cinema latino-americano no Uruguai: crítica e política cultural no semanário 
Marcha (1967-1974)" 

Monique Aguiar - "De Mojica a Isolados - Os novos contornos do terror no cinema nacional" 

Pedro Curi - "“Eu decidi esperar para ver com a HBO”: Game of Thrones, downloads ilegais e a fidelização 
de fãs brasileiros" 

Rafael Beverari - "Populismo de cá e carisma de lá: aproximações entre Perón e Franco 
no Noticiarios y Documentales" 

Rosângela Fachel - "O Cinema Argentino Contemporâneo: do cinema de guerrilha ao cinema comercial" 

Stephanie Dennison - "‘Produtos Diferenciados’: considerações sobre a circulação e recepção de filmes 
brasileiros no exterior" 

Thiago Andries e Daniele Gomes - "Os três gêneros de conhecimento de Baruch Espinoza, ou três formas 
de ver cinema" 

Tunico Amancio - "Entrando por trás : o Mercado do Riso e a expansão do humor" 


