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Introdução/ Objetivos
O Projeto de Qualificação Audiovisual (PQAV) é uma parceria entre o Curso de Artes

Visuais – Licenciatura e Bacharelado e o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da
FURG e recebe financiamento do Programa Institucional de Pós-Graduação REUNI de Assistência
ao Ensino de Graduação e Educação Básica desde março de 2009.

A concepção do PQAV surgiu da crescente demanda por formação e atualização
profissional na área audiovisual, com o objetivo atualizar e qualificar esta área do Curso de Artes
Visuais, e com vistas a melhorar a qualidade do ensino de graduação e de promover a formação
contínua da educação básica na rede de ensino público. Da mesma forma, o PQAV teve como
objetivo criar e consolidar um Laboratório de Produção e Pós-Produção de Imagens (LAPPI)
enquanto plataforma de formação e investigação audiovisual capaz de: estruturar o Ambientes
virtual de aprendizagem em Artes Visuais (AVA-AV), promover a atualização de acadêmicos e
professores; fomentar pesquisas na área das tecnologias audiovisuais; promover a inclusão digital;
proporcionar aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais e formar profissionais aptos para o
mercado de trabalho no setor audiovisual.

Metodologia
A metodologia adotada consiste na continua elaboração de referencial teórico sobre

tecnologias de informação e comunicação, ensino e aprendizagem de Artes Visuais, ambientes
virtuais de aprendizagem colaborativa; definição e desenvolvimento de estratégias pedagógicas e
tecnológicas; manutenção de um site do projeto; consolidação dos espaços de ensino, pesquisa e
extensão e atividades pedagógicas no LAPPI; viabilização de mecanismos de interação para as
atividades pedagógicas do LAPPI e do AVA-AV; publicações de artigos científicos e participação
em congressos, seminários e periódicos. Além das atividades já elencadas, é da competência do
PQAV/LAPPI através das bolsistas, o desenvolvimento de atividades acadêmicas de assistência à
graduação/ auxílio à docência na unidade acadêmica do Curso de Artes Visuais da FURG com as
professoras responsáveis pelo projeto.

Resultados e Discussão
Em sua segunda edição, o PQAV vem consolidando suas atividades em ensino, pesquisa

e extensão através do LAPPI, que recentemente inaugurou suas novas instalações no Prédio das
Artes – CAIC II. No âmbito da produção acadêmica, conta com trabalhos publicados em eventos
internacionais, como o III Congresso Internacional Arte, Novas Tecnologias e Comunicação
(Portugal), V Jornada Fotográfica do CMF – Projeto Histórias de Vidas Vividas (Uruguai) e no I
Encontro Latinoamericano e Caribenho de Patrimônio Comunitário (Cuba). O LAPPI dá suporte
pedagógico às disciplinas de Introdução à Imagem em Movimento, Cinema e Vídeo I, Cinema e
Vídeo II, Introdução à Fotografia, Fotografia I e Fotografia II. O PQAV/LAPPI dispõe de um site
www.lappi.furg.br, para a divulgação das ações do projeto e para a veiculação de informações e
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conhecimento na área audiovisual, bem como um canal no site de vídeos YouTube
(www.youtube.com/user/lappifurg) e um blog www.lappifurg.blogspot.com, que visam promover a
produção audiovisual dos acadêmicos. Em relação ao acervo, o projeto possui a Biblioteca Virtual,
na qual é possível encontrar uma seleção de textos sobre audiovisual, arte contemporânea,
coletivos de artistas e AVAs. Já o acervo videográfico do LAPPI está em fase de catalogação.
Recentemente, o projeto recebeu destaque na mídia universitária, através da FURG TV.

Considerações Finais

O PQAV, em seu segundo ano de atividades sob fomento do Edital REUNI de Assistência
ao Ensino de Graduação, confirma, através do conjunto de suas iniciativas a sua importância como
espaço aberto à criação, a convergência de conhecimentos e ao fornecimento de suporte técnico e
pedagógico aos estudantes e docentes das disciplinas de tecnologias audiovisuais, por
conseguinte se confirma como uma plataforma de auxílio ao ensino, a pesquisa e a extensão para
o Curso de Artes Visuais da FURG.
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