Olhar Dos Corpos Coleccao Universitaria
re-presentações do corpo - repositoriumum.uminho - silvana mota-ribeiro corpos visuais imagens do
feminino na publicidade mas é necessário interrogar que corpos femininos são estes mostrados, dados ao
olhar nas imagens. o que se inscreve enquanto ideal do feminino e de feminilidade nos corpos que, através
das imagens, se tornam visuais (superfícies visuais)? dois escola do olhar - museudeartedorio - escola do
olhar : práticas educativas do museu de arte do rio 2013-2015 ; ... as proposições pedagógicas ora
compartilhadas são experimentações dos educa-dores do museu. buscam construir formas de aprendizado a
partir da percepção ... ção e construção dos corpos e as relações individuais e coletivas com o espaço.
(des)montagens do corpo: colecionando reversos por detrÁs ... - paisagem, o olhar do artista está nela
e, concomitante, ela nasce no seu olhar. mas antes de trilhar as filigranas desses corpos em performance, fazme fundante problematizar a ideia de desmontagem solicitada nesta escrita. termo este utilizado em diversos
contextos, mas um em especial que o torna atividades experimentais dos livros didÁticos de fÍsica ... atividades experimentais dos livros didÁticos de fÍsica: um olhar através dos parâmetros curriculares nacionais
trabalho apresentado à banca examinadora da pós-graduação em ensino ciências e matemática, da pontifícia
universidade católica de minas gerais, belo horizonte, 2009. _____ profª. dra. representaÇÕes do corpo
feminino na moda plus size no ... - partir dos princípios e categorias da gramática do design visual, de
kress e van leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos
ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. o corpus arte e
medicina - representação do corpo humano na ... - dissecar corpos para estudar a sua anatomia. a arte
da ceroplastia, surge na europa no séc. xvii com gaetano zumbo ... o que favoreceu um olhar sistemático do
corpo e a noção de volume. na ... hospital dos capuchos, da autoria do artista ceroplástico e. anneda.
corporizando algumas questões* - para a florescente área de linguística com corpos no brasil, com mais de
75 artigos no vi encontro e 40 grupos diferentes de pes-quisa. há dez anos, o interesse por corpos em
português (e a quali-dade e quantidade dos recursos, pelo menos os públicos) era míni-mo, como o demonstra
a panorâmica em oksefjell e santos (1998). paixÃo e rigor: o olhar de luiz nazÁrio pelos corpos de ... paixÃo e rigor: o olhar de luiz nazÁrio pelos corpos de pasolini aline ludmila de jesus* universidade federal de
uberlândia – ufu ... as indagações suscitadas permitem também recordar a própria fecundidade dos diversos
corpos de pasolini como “orfeu de uma sociedade industrial”. este, a despeito de suas tonalidades, agora, em
... genero cultura visual e performancedb 2 24-04-2011 09:21:11 - subjectividade” articula-se com a
sua projecção dos corpos-cidades, isto é, a análise da relações “constitutivas e de defi nição mútua entre a
corpo-ralidade e a metrópole”, tal como afi rma. grosz sustenta a noção de que a cidade é “um dos factores
essenciais na produção social da corporalidade”, coleccionismo e integraÇÃo de patrimÓnio monÁstico
em ... - da casa dos patudos – museu de alpiarça. como o fez, com que intuito e, principalmente, com que
paixão as estudou e integrou na sua vivência quotidiana, são algumas das questões que desejo estudar,
recorrendo às informações que o seu inesgotável arquivo pessoal vai revelando e a um conhecimento cada
vez mais alargado da coleção. a v - ssbiblioteca.webs - “a escada egípcia consiste dos corpos de duas
divindades egípcias sobre a qual osíris ascende aos céus, foi substituída por uma escada com vários seres
sobrenaturais, anjos a subir e descer entre a terra e o céu.” (11) • o judeu moisés foi roubado de vários deuses
e reis, a depender da fase de sua vida: um olhar especial para a coleÇÃo bibliogrÁfica do ... - dedicatória
ou anotações do titular da coleção, conferência dos itens no catálogo online e adequação dos dados para
localização dos livros no acervo especial correspondente, cadastramento de folhetos, cadastramento de
periódicos, listar os itens de materiais não-bibliográficos e inventariar a coleção. as ciÊncias e a Ética lusosofia - nhecermos as formas e as ﬁguras dos corpos materiais, pelo contrá-rio, dispomos de um
conhecimento racional, rigoroso, que enuncia propriedades universais e, enquanto tais, cientíﬁcas: a
geometria. será preciso então pôr de parte os sentidos e o conhecimento sen-sível e aplicar a geometria ao
conhecimento dos corpos materiais guia de protocolo - prociv - e continências para os corpos de
bombeiros”, documento definidor de doutrina do cerimonial dos bombeiros, o “guia de protocolo em
cerimónias de bombeiros”, elaborado conjuntamente pela autoridade nacional de protecção civil e liga dos
bombeiros portugueses, deve ser entendido como um contributo para facilitar a profmat – mestrado
profissional em matemática cesar felipe ... - o objetivo deste trabalho de conclusão de curso é analisar a
coleção novo olhar – matemÁtica , do professor joamir souza lançado em 2010 pela editora ftd, identificando
suas abordagens e estratégias pedagógicas, utilizando como referência lima, e l e outros, exame de textos:
análise de livros de matemática para o ensino
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