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Objetivos: Gerar intercâmbio entre comunidade acadêmica, artistas e críticos de arte,
fomentando o debate e produção na área.
Objetivos específicos:
-Propiciar a reflexão sobre Artes Visuais, através de encontros com artistas, críticos de
arte, professores e estudantes.
-Ampliar a discussão de forma inter e transdisciplinar, através da participação de
estudantes e professores de quaisquer cursos de graduação e pós-graduação da UFPE.
-Atuar no sentido da formação dos estudantes da UFPE e do público de arte em geral.
-Inserir a produção estudantil em obras e textos críticos no circuito profissional das Artes
Visuais.
-Estimular a produção de qualidade na área de Artes Visuais, nas categorias de Desenho,
Pintura e Gravura.
-Incentivar a produção de qualidade em textos críticos de arte.
-Propiciar experiências de produção, montagem e divulgação de exposições de Artes
Visuais, atuando como laboratório nesse sentido.
-Criar conexões e visibilidade da produção estudantil em espaço externo ao campus.
-Aproximar a produção artística e estudantil do público geral da cidade do Recife.
-Desenvolver ações de mediação cultural em Artes Visuais.
-Desencadear processos criativos nos estudantes a partir do referencial e
desdobramentos reflexivos gerados pelo contato com obras específicas, expostas na Sala
Recife, tornadas foco de análise e de discussão.

Resumo: O projeto Extensão Visual visa estimular o intercâmbio e debate entre
comunidade acadêmica e artistas convidados, e fomentar a produção dos discentes na
área de Artes Visuais. Sua dinâmica consiste em visitação de mostra na Sala Recife, com
abertura, por edital, de inscrições de trabalhos em desenho, pintura ou gravura e de
textos críticos, tendo por referência a obra e os questionamentos suscitados pela
exposição do artista. As inscrições são destinadas a estudantes de graduação e pósgraduação da UFPE, de quaisquer cursos e departamentos.
Em seguida, serão
selecionados por comissão de docentes do Departamento de Teoria da Arte e Expressão

Artística dois estudantes para exposição de trabalhos artísticos na Sala Recife, e outros
dois para escreverem os textos críticos dessa exposição, de acordo com a categoria em
que se inscreverem. Entre as ações estão previstos encontros com os artistas e/ou
críticos de arte, no campus Recife da UFPE, e apresentação dos estudantes selecionados
em seminários. Esse ciclo ocorrerá duas vezes ao ano. Há possibilidade de futura
expansão em suas ações, como publicações, atividades de intercâmbio nacional e
internacional no circuito acadêmico e profissional de arte, formação de campo de
pesquisas, entre outras. Além de constituir oportunidade de iniciação na área de Artes
Visuais aos estudantes da UFPE, o projeto se amplia à comunidade externa através do
caráter público e gratuito da visitação às exposições, para as quais estão previstas ações
de mediação.

