
AGÊNCIA FOTOGRÁFICA E BANCO DE IMAGENS

Coordenador: ANDREA BRACHER

Autor: PATRÍCIA FRANKE DA CRUZ

O projeto visa atender as demandas relativas a execução de fotografias -
documentais e publicitárias - advindas de setores diversos da UFRGS.
Através da prática de fotografias documentais e publicitárias objetiva-se
propiciar aos "alunos voluntários" a oportunidade de realizar trabalhos
fotográficos reais em atendimento aos clientes; pretende-se que a
fotografia seja um exercício prático de criatividade gráfica e visual;
procura-se através do registro visual, propiciar uma coleta de dados
(fotografias) e formar um banco de imagens digitais para uso e consulta
da comunidade acadêmica e não acadêmica. Pensamos que o projeto
contribuirá na formação e capacitação dos alunos na área de fotografia,
através do atendimento de demandas comunicacionais/fotográficas da
comunidade acadêmica. Acreditamos que as ações processuais
contínuas - atendimento de clientes diversos, com diferentes demandas -
ampliará o repertório cultural, científico e tecnológico tanto do educador,
como dos alunos envolvidos no projeto.  Durante o ano de 2011, mesmo
antes da formalização do projeto, a atividade já era desenvolvida. Foram
atendidos os seguintes clientes/demandas: - O livro "Porto Alegre
Imaginada" organizado pela Profa Dra. Nilda Jacks (FABICO) está na
gráfica e deverá ser lançado em 2012. Foram ao longo do ano de 2011
feitas mais de 60 tomadas fotográficas (aqui entende-se por logradouros,
pontos turísticos de Porto Alegre) por alunos voluntários da disciplina de
Lab. Fotografia 1 mininstrada pela prof.a. Andréa Bracher; por alunos
voluntários dos cursos de Comunicação Social e Design; professoras dos
cursos de Comunicação Social e Ciências da Informação (Andréa
Bracher, Sandra Gonçalves, Lizete D. Oliveira). - Foram realizdas
fotografias para o calendário ELSA com fotos dos alunos voluntários.  -
Cobertura documental para a COMPÓS (14 a 16/06). - Registro de
eventos da FABICO - palestras e exposições.  - Material de divulgação do
vestibular UFRGS 2012 - cliente COPERSE - a mesma foto foi usada no
cartaz, manual do candidato e folder (26/08).  - Fotos documentais para a
profa. Cida Golin - tema "Praças".  - Fotografias para o SPH - Projeto
Resgate dos Prédios Históricos - fotos para os anúncios da Zero Hora -
16 veiculações/anúncios.


