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RESUMO

O projeto “Tangerine: Compartilhamento de conhecimento e experiências em fotografia pelo NUDEF” tem como objetivo compartilhar com a comunidade interna e externa à

ED/UEMG conhecimentos teóricos e práticos acerca da fotografia, adquiridos por alunos, professores e colaboradores do NUDEF - Núcleo de Design e Fotografia, fomentando a

produção fotográfica no ambiente acadêmico e servindo como referencial teórico e imagético. Além disso, visa possibilitar uma maior aproximação e troca de experiências com

fotógrafos, instituições e universidades que desenvolvem trabalhos em fotografia ou tenham interesse em promovê-los.

O projeto é guiado por três frentes de trabalho: Tangerine Mag (blog e Facebook), Tangerine (publicação digital) e Oficinas de fotografia. As postagens no blog e na página do

Facebook acontecem regularmente no intuito de gerar um referencial teórico e bibliográfico de fotógrafos e seus trabalhos. A revista consiste (nesta edição) numa seleção de

trabalhos fotográficos feitos por membros da comunidade acadêmica da Escola de Design, contando com processos de seleção e diagramação, sendo o resultado final uma

publicação que será lançada em dezembro de 2016. As Oficinas são oferecidas duas vezes no ano, sendo uma delas geralmente durante a Semana UEMG, e outra realizada em

parceria com uma instituição (como a SUASE e o IFMG), com o intuito de fornecer conhecimento sobre fotografia para os participantes e promover a produção e reflexão acerca

do tema norteador. As atividades são avaliadas pelos bolsistas e supervisionadas pelo Orientador.

Toda a produção do projeto Tangerine tem como referencial teórico os seguintes autores: Trigo, Langford, Nord (experimentações e questões técnicas), Hacking, Benjamin,

Barthes, Sontag e Kossoy (teoria e história da fotografia). A Tangerine é fonte de conhecimento tanto para os alunos bolsistas quanto para a comunidade dentro e fora da

academia, aproximando pesquisa e extensão  nas mais diversas áreas por meio da fotografia
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