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RESUMO

O projeto Núcleo de Imagens surgiu no início de 2015, com o intuito de promover a democratização de produções em fotografia e audiovisual, através de oficinas e mostras,

ambos direcionados ao público interno da UEMG de Divinópolis. Porém, em 2015 foi possível notar uma grande procura pelas oficinas de fotografia e um esvaziamento nas de

audiovisual. Sendo assim o projeto foi reformulado, passando a ofertar oficinas apenas de fotografia (antes bimestrais e agora semestrais), direcionadas às comunidades interna e

externa. As mostras, antes semestrais, passaram a ser mensais, com temas variados que promovam a interdisciplinaridade na instituição e são abertas a todo o público interno.

As oficinas são ofertadas de acordo com a disponibilidade de espaço físico e equipamentos do Laboratório de Fotografia da instituição.

Até o presente momento foi realizada uma oficina de fotografia. O cronograma prevê ainda mais duas para 2016. Foram realizadas duas mostras, uma com o tema “Em busca do

autoconhecimento”, que contou com a exibição do Filme “Na Natureza Selvagem” (2008) e bate-papo com a professor Cristina Gontijo, do curso de Psicologia. A outra teve como

título “Bandido bom é bandido morto? Uma reflexão sobre desigualdade e violência no Brasil”, e contou com a participação do professor José Heleno Ferreira, que ministra a

disciplina de Estudos para a Diversidade em vários cursos da instituição. O tema da segunda mostra foi escolhido a partir de um evento ocorrido na própria universidade, em que

um garoto fora assassinado durante flagrante de assalto e o fato foi ovacionado por presentes. 

O projeto se baseia no conceito da educomunicação (SOARES, 2011) e vem contribuindo na capacitação de produção fotográfica junto às comunidades interna e externa.

Através das mostras, abre espaço para que se discuta o ambiente e a realidade que o envolve, com intuito de refletir sobre uma consciência coletiva mais humanizada, além de

tentar provocar um aprimoramento estético e artístico.
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