
Divulgação do resultado 

 

ERRATA – documento divulgado anteriormente omitiu um filme selecionado 

 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) torna público 

o resultado da avaliação das candidaturas apresentadas à Chamada 03/2019 e convida as 

pessoas associadas a assistirem aos filmes listados abaixo para exibição nas mostras III 

CURTA ANPED, X Mostra de videodocumentário Trabalho e Educação e I Mostra de vídeos 

voltados à formação de professoras/es de crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas 

durante a 39ª Reunião Nacional da ANPEd, que ocorrerá entre os dias 20 e 24 de Outubro 

de 2019, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói/RJ, de acordo com a 

programação e horários específicos disponíveis em 

http://39.reuniao.anped.org.br/programacao-resumo/  

 

III Mostra Curtas ANPEd 

1ª - Exibição na 39ª Reunião Nacional da ANPEd, Niterói, Rio de Janeiro 

                          - Stela Guedes Caputo  

                                                -                

Travessia - Noale de Oliveira Toja/Nilda Alves  

                                        - Jaqueline Ventura  

                                                                    

      ” - Daniella D`Andrea Corbo  

                            -                        

Percursos com Adoles             -                     - Carmen Craide  

          - Alice Coutinho da Trindade  

                 -                             

Ensaios sobre o Vidigal – Marta Cardoso Guedes  

Vapor no cinema: um olho na tela, outro na panela - Marta Alarcon Chamarelli 

EEI UFRJ - Carla Maria Dias Ramos Vidal  

 

2ª - Exibição permanente no Portal da ANPEd - Canal de Vídeos 

                               - Elizabeth Orofino Lucio 

                                              - Leonardo Azenha 

               s - Michele Silva de Avelar  

 

X Mostra de videodocumentário Trabalho e Educação 

http://39.reuniao.anped.org.br/programacao-resumo/


Releitura Crítica do Documentário Comemorações do 10º Aniversário do 

SENAI em São Paulo (1952) – Roger Trancozo de Jesus 

Escolas e Identidades – Vanessa Costa de Macêdo 

OCUPA TUDO - FAE UFMG – Inês Assunção de Castro Teixeira  

Os Sentidos do Trabalho para Técnicos em Assuntos Educacionais – Adriano 

Larentes da Silva 

 

I Mostra de vídeos voltados à formação de professoras/es de crianças de 0 a 6 

anos em creches e pré-escolas 

Multitudes - Alda Regina Tognini Romaguera 

Cinema Skholeiro - Daniele de Carvalho Grazinoli 

"Tupi or not tupi: infância e antropofagia" - Silvio Donizetti de Oliveira Gallo 

Por uma Infância da Educação: Entre Corpos, Espaços e Imagens .... - César 

Donizetti Pereira Leite 

Achadouros: narrativas do cotidiano na Educação Infantil - Peterson Rigato da 

Silva 

Com-posições de um Parque Infante - Ana Lúcia Goulart de Faria e Vanessa Lima 

 

PEDIMOS ATENÇÃO às pessoas associadas autoras dos filmes selecionados  

1. Cronograma  

30/08 - Data limite para pagamento da inscrição na 39º RN dos/das responsáveis pela 

submissão dos filmes. 

30/08 - Data limite para a postagem no correio do DVD ou pen drive com cópia em melhor 

resolução para exibição na 39ª RN.  

20-24/10 - Realização das mostras durante a 39ª RN (salas e horários serão definidos na 

programação).  

2. Informações complementares 

Ao inscrever o filme as/os autoras/es declaram possuir autorização das imagens e sons de voz 

das pessoas retratadas. Declaram ainda ter seguido princípios éticos da comunidade científica 

para a produção e exibição de filmes. 

A ANPEd emitirá certificado de exibição para os integrantes das equipes dos filmes, presentes 

nos créditos dos mesmos e listados em ficha própria no ato da inscrição dos filmes a serem 

exibidos na 39º RN. Portanto, pedimos aos associados que confiram e, se for o caso, 

complementem a ficha técnica de seus filmes entrando em contato com a ANPEd através 

do e-mail secretariaexecutiva@anped.org.br. 

Os custos de transporte e estada para a participação nas mostras da 39ª RN da ANPEd são de 

responsabilidade das/os realizadoras/es dos filmes e/ou seus representantes. 

mailto:secretariaexecutiva@anped.org.br

