
Horário: 08h00 às 9h30

TEMA CONVIDADO RESUMO 

Cinema e sociedade do consumo Mdo. Vinícius Comoti (UFPR)

Pretende abordar uma noção mais aberta e complexa do consumo

 e sua relação com o cinema, partindo da ideia do consumo de imagens até os 

temas e tabus que o cinema contemporâneo articula e problematiza. Do 

espectador ao canibalismo, da orgia ao imaginário, do mito ao excesso: o 

cinema como catapulta de um jogo mágico onde o próprio consumo é parte 

integrante dessa história.

Conteúdo, automação e consumo na 

internet

Me. Luisa Barwinski (UFPR - MOT 

Digital)

O consumidor está cada vez mais exigente e, para atender as necessidades de 

informação as organizações precisam trazer uma série de conteúdos que 

ajudem no processo de tomar decisões. Por isso, a automação tem se tornado 

cada vez mais relevante. Nesta oficina serão apresentados os processos de 

produção e automação de conteúdo para canais digitais. 

Identidade, Consumo e Gênero Mda. Claudia Pacheco (UFPR)
Tratará sobre a problemática de gênero, a percepção do consumo 

como fator identitário e a compreensão da dialética entre gênero e identidade/ 

identidade e consumo. 

Horário: 10h00 às 11h30

TEMA CONVIDADO RESUMO 

As histórias contadas pelos rótulos 

litográficos de Cachaça do Paraná
Dr. Alan Ricardo Witikoski (UTFPR)

Apresentar como materiais gráficos produzidos para serem de consumo rápido, 

refletem várias questões sociais, econômicas, de gênero, etnia, raça, de classe 

que são materializados nas visualidades dos rótulos.

Nas margens das ruas: consumo, protesto e 

arte nos cartazes irregulares
Dr. Kando Fukushima (UTFPR)

Para além da produção de publicidade e propaganda tradicionais que 

encontramos nas ruas, existe uma miríade de peças gráficas nas margens dos 

suportes institucionalizados, que instigam nossa curiosidade, são provocativos 

e exploram linguagens e temas diferentes do comum. A ideia é conversar um 

pouco sobre essa produção e sua relação com o nosso cotidiano. 

O humor na criação publicitária Mda. Keila Schons (UFPR)

Propõe explicar a importância do dialogismo nas narrativas publicitárias e

 como o humor pode ser utilizado como estratégia de persuasão. Serão 

abordados os principais recursos utilizados para a criação da comicidade:sátira, 

caricatura, exagero, ironia, alogismo e calembur. 

Consumo imagens, logo existo Mda. Mariana Munaretto (UFPR)

Discutirá o consumo e produção de imagens técnicas na contemporaneidade, 

demonstrando como sua propagação modifica nosso imaginário e interfere em 

nossa relação com o mundo concreto. Serão também abordadas as diferentes 

funções históricas e simbólicas das representações visuais, ilustrando como a 

cultura imagética dialoga com o contexto socio-cultural no qual está inserida.

Horário: 19h às 20h30

TEMA CONVIDADO RESUMO 

Consumo imagens, logo existo Mda. Mariana Munaretto (UFPR)

Discutirá o consumo e produção de imagens técnicas na contemporaneidade, 

demonstrando como sua propagação modifica nosso imaginário e interfere em 

nossa relação com o mundo concreto. Serão também abordadas as diferentes 

funções históricas e simbólicas das 

representações visuais, ilustrando como a cultura imagética dialoga com o 

contexto socio-cultural no qual está inserida.

Cinema e sociedade do consumo Mdo. Vinícius Comoti (UFPR)

Pretende abordar uma noção mais aberta e complexa do consumo

 e sua relação com o cinema, partindo da ideia do consumo de imagens até os 

temas e tabus que o cinema contemporâneo articula e problematiza. Do 

espectador ao canibalismo, da orgia ao imaginário, do mito ao excesso: o 

cinema como catapulta de um jogo mágico onde o próprio consumo é parte 

integrante dessa história.

Identidade, Consumo e Gênero Mda. Claudia Pacheco (UFPR)
Tratara sobre a problemática de gênero, a percepção do consumo 

como fator identitário e a compreensão da dialética entre gênero e identidade/ 

identidade e consumo. 

Consumo, jogos e identidades
Grupo Gênero e Games (UTFPR)

Letícia Rodrigues

Uma roda de discussão proposta pelo Grupo de Estudos em Gênero e Games 

sobre as práticas de consumo e circulação de artefatos nas comunidades de 

jogos e suas relações com a constituição da identidade "gamer" marcada por 

clivagens de gênero, raça/etnia, classe social e geração. 

https://generoegamesgg.wordpress.com

Horário: 21h às 22h30

TEMA CONVIDADO RESUMO 

Televisão e humor: A lógica do consumo Dr. Maicon Ferreira (Unicentro)

Um modelo trajando um jeans no tamanho perfeito, uma blusa branca leve 

e um acessório estiloso faz com que você preste atenção na estória que o 

comercial televisivo vai contar.  Caso tenha se identificado mesmo sem ser o 

público, você vai pensar: eu posso me sentir jovem assim - a lógica do espelho. 

Será que o humor na televisão desperta essa lógica também?

Moda, consumo e a geração Z: uma reflexão 

sobre a construção de identidade masculina
Esp. Rodrigo Sasi (Open Studio)

Nessa oficina discutiremos os hábitos de consumo do jovem homem 

contemporâneo, nascidos a partir dos anos 1990, de modo a investigar o 

comportamento desse segmento e como esse consumo interfere na construção 

da identidade do sujeito já que é a partir de estudo de consumo, de vestimentas 

e produtos de moda que se pode traçar a relação entre identidade, cultura, 

hábitos e valores  de uma geração.

Publicidade, gênero e femvertising Dra. Maira Nunes e Dda. Ana Heck 

Pretende abordar os principais aspectos do fenômeno “Femvertising” a partir de 

uma perspectiva inscrita nos Estudos de Gênero e Sexualidade. Serão 

analisadas matrizes conceituais (gênero, performatividade, 

heteronormatividade) e processos de construção do discurso publicitário, bem 

como seus efeitos no consumo (pink tag, pink washing).

Qualidade e posicionamento visual no 

marketing digital
Me. Luana Kava (UFPR)

Discutir a qualidade e o posicionamento visual no marketing digital. Tem como

 objetivo orientar profissionais e estudantes para estruturarem visualmente seus 

projetos de marketing digital. Orientando sobre regras, padrões e estéticas que 

apresentam melhor resultado para suas publicações, páginas e blogs.
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