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Oficinas gratuitas para professores e alunos da rede estadual e municipal com Zoravia Bettiol

Para você que já visitou ou pretende visitar nos próximos dias a exposição Zoravia Bettiol: o lírico e o onírico saiba que temos 
ótimas notícias! Nas próximas semanas, o Núcleo Educativo do MARGS e a própria artista oferecerão três oficinas 
gratuitamente. As oficinas são endereçadas a alunos, professores que estejam atuantes nas escolas municipais, estaduais e 
alunos da licenciatura de artes.

A exposição Zoravia Bettiol: o lírico e o onírico está em cartaz na Pinacoteca do MARGS até o dia 11 de dezembro, de terças a 
domingos, das íoh às 19I1, com entrada franca.



A exposição

Ao longo de 2016, a artista plástica Zoravia Bettiol comemora seus 80 anos de vida e 60 de arte. Assinalando a data, o Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul - MARGS - apresenta a exposição Zoravia Bettiol - o lírico e o onírico, pautada no lirismo e na 

fantasia, aspectos marcantes da personalidade, do processo artístico e da poética da artista. Reunindo obras de mais de seis 

décadas dedicadas às artes visuais, a mostra acontece na Pinacoteca do museu, com curadoria dos historiadores e críticos de arte 

Paula Ramos e Paulo Gomes, que há anos acompanham a trajetória da artista.

A exposição reúne desenhos, pinturas, gravuras, arte têxtil, objetos, ornatos e joias, além de registros de performances. Entre os 

destaques, a série Sentar, sentir, ser, iniciada em 2005 e concluída em 2016. Surgida a partir da reflexão do grande tempo que 

permanecemos sentados, diariamente, a série exibe a própria artista em poses e situações engraçadas, realizando distintas ações 

que podem ser feitas enquanto estamos, justamente, sentados, tais como: comer, legislar, celebrar, fofocar, magicar. 
espaço, em meio à representação de elementos e adereços que identificam as atividades empreendidas, a artista desponta em 

composições de cores cítricas e ridentes, que articulam fotografia, desenho, pintura e colagem.

.. Solta no

OFICINAS

Io- COMPOSIÇÃO PLÁSTICA COM ELEMENTOS MÓVEIS

Do dia 22 ao dia 25 de novembro (4 dias)



2o- CRIAÇÃO DE CADEIRAS-PERSONAGENS

Do dia 29/11 ao dia 02/12 (4 dias)

3o- CARIMBO PARA ESTAMPARIA

Do dia 06 ao dia 09/12 (4 dias)

Horário: 14I130 às 18I130

Local: Miniauditório do MARGS

Conhecida por seu exercício de cidadania, Zoravia estabeleceu que o público alvo das oficinas deverá ser composto por 
professores da rede pública de ensino e por estudantes de licenciatura em artes.

Cada oficina terá no mínimo 06 e no máximo 15 alunos por turma.

As oficinas serão gratuitas, mas 0 aluno deverá providenciar material específico para cada uma delas, conforme descrito nos 
anexos.

OFICINA: CADEIRAS-PERSONAGENS

I - INTRODUÇÃO
4



A oficina Criação de cadeiras-personagens trata da identidade conseguida através de elementos plásticos relacionados às 
características física, intelectual e ou profissional do personagem homenageado agregados a uma cadeira ou algumas de 

variações.

II - COORDENAÇÃO

Zoravia Bettiol é uma artista que se dedica às artes gráficas, arte têxtil, pintura, design de jóias e de superfície, 
murais e instalações há cinqüenta e seis anos.

Nasceu em Porto Alegre em 1935 e voltou a morar em Porto Alegre após ter residido durante 15 anos em São Paulo e San 

Francisco, Estados Unidos.

Participou de cento e trinta e seis exposições individuais em vinte e um países da América do Sul, Europa, Estados Unidos e 

Japão entre 1959 e 2016.

Sua obra está representada em significativos museus e instituições culturais como o Metropolitam Art Museum e o The Bvooklin 
Museum, ambos de Nova Iorque; a National Libraiy de Washington; o Museu Nacional de Varsóvia; a Galeria Nacional de 
Praga; a Biblioteca Nacional de Paris; o Museu Albertina de Viena; 0 Museu Mcix Berk de Arte Têxtil de Heidelherg; 
o Kunstindustriemuseet de Oslo e o Museu de Arte Moderna de Kyoto.

Ministrou diversos cursos de desenho artístico, pintura, arte têxtil, design de jóias, de superfície, de headdresses e instalações em 
seu atelier e em instituições culturais em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e San Francisco (entre 1963 e 2014).

suas

III - OBJETIVOS

- Ter noção da tridimensionalidade e do volume;

- Fortalecer a pesquisa antes de concretiza-la fisicamente;



- Estimular a criatividade relacionando as qualidades de uma personalidade e materializa-las integrando-as a um objeto do 
cotidiano, no caso, uma cadeira;

- Estimular a uso de diversos materiais e técnicas diversas para concretização de uma obra artística.

IV - PROGRAMA

1 A) CONTEÚDOS:

1- Desenvolvimento de conteúdos:

- Escolher e estudar uma personagem ou personalidade real ou fictícia;

- Escolher a personalidade e transformar as qualidades físicas, intelectuais e ou profissionais em elementos físicos e plásticos;

- Construir uma cadeira, em miniatura, ou um de seus derivados como banco, poltrona ou chaise lounge e agregar os elementos 
plásticos escolhidos (item acima) na cadeira para singulariza-la e para que ela reflita a identidade do homenageado.

1 R) TÉCNICAS:
2. Desenho
3. Pintura
4. Colagem
5. Elaboração de maquetes e modelos em miniatura

V - PÚBLICO ALVO



Alunos, professores que estejam atuantes nas escolas municipais, estaduais e alunos da licenciatura de artes.

VI - VAGAS

Mínimo de 06 e máximo de 15 alunos por cada turma.

VII - TEMPO DE DURAÇÃO:

O curso terá a duração de 4 encontros com 4 horas de duração cada, perfazendo um total de 116 horas.

Duração: De 29 de novembro à 02 de dezembro de 2016. 

Horário: Das 14:30 às 18:30.

RELAÇÃO DE MATERIAL:

- Um bloco de papel Canson gramatura 200g) A3 29 X 42 cm;

- Uma caixa de lápis de cor com no mínimo 12 cores;

- Cola bastão;

- Cola branca extra forte;

- Pincéis redondos:

1 Pinctora Tigre n° 16;

1 Round Princeton Art & Brush Co. n° 04



• Pincéis chatos:

1- Pinctora Tigre n° 16

1- Pinctora Tigre n° 24

- Tinta guache pequena marca Tolens ou outra marca:

200 Yellow

380 Carmine 

409 Burnt Umber 

508 Prussian Blue

506 Ultra Marine Deep 

536 Violet

700 Black

• Tinta guache média ou grande

100 White

- Lápis 2B 011 4B;

- Borracha e apontador de lápis;

- Tesoura pequena;

- Fita crepe;
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- Pratinho de isopor p/ tinta;

- Régua de 30 cm e esquadro de 25 cm.

OFICINA: CARIMBO PARA ESTAMPARIA

I - INTRODUÇÃO

A oficina Carimbo para Estamparia oportuniza conhecer a versatilidade do carimbo e suas inúmeras possibilidades na 
criação de imagens para diversos mercados como de tecido feminino, masculino e infantil, roupas de cama, mesa, estofado, 
cortinas, papel de parede.

II - COORDENAÇÃO

Zoravia Bettiol é uma artista que se dedica às artes gráficas, arte têxtil, pintura, design de joias e de superfície, 
murais e instalações há cinquenta e seis anos.

Nasceu em Porto Alegre em 1935 e voltou a morar em Porto Alegre após ter residido durante 15 anos em São Paulo e San 
Francisco, Estados Unidos.

Participou de cento e trinta e seis exposições individuais em vinte e um países da América do Sul, Europa, Estados Unidos e 
Japão entre 1959 e 2016.

Sua obra está representada em significativos museus e instituições culturais como 0 Metropolitam Art Museum e o The Brooklin 
Museum, ambos de Nova Iorque; a National Library de Washington; 0 Museu Nacional de Varsóvia; a Galeria Nacional de 
Praga; a Biblioteca Nacional de Paris; 0 Museu Albertina de Viena; 0 Museu Max Berk de Arte Têxtil de Heidelberg;
0 Kunstindustriemuseet de Oslo e 0 Museu de Arte Moderna de Kyoto.

Ministrou diversos cursos de desenho artístico, pintura, arte têxtil, design de joias, de superfície, de headdresses e instalações em 
seu atelier e em instituições culturais em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e San Francisco (entre 1963 e 2014).
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III - OBJETIVOS

1. Conhecer os elementos básicos para realizar uma composição plástica;
2. Planejar e executar carimbos de formas e texturas diversas.
3. Desenvolver o design da estamparia usando as quatro operações do desenho associativo.

IV - PROGRAMA

1 A) CONTEÚDOS:
2. Elementos fundamentais para executar uma composição plástica;
3. Criação de carimbos de diversas formas e texturas;
4. A possibilidade da entintagem (na almofada, com pincel ou rolo);
5. As quatro operações do desenho associativo.

1 B) TÉCNICAS:
2. Desenho
3. Pintura
4. Gravação
5. Impressão

1 C) AVALIAÇÃO 

V - TEMPO DE DURAÇÃO:

O curso terá a duração de 4 encontros com 4 horas de duração cada, perfazendo um total de 116 horas.
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Duração: De 06 à 09 de dezembro de 2016. 

Horário: Das 14:30 às 18:30.

VI - PÚBLICO ALVO

Alunos, professores que estejam atuantes nas escolas municipais, estaduais e alunos da licenciatura de artes.

VII - VAGAS

Mínimo de 06 e máximo de 15 alunos por cada turma.

RELAÇÃO DE MATERIAL:

• Papel quadriculado A4 21X 29,7 cm (uma ou duas folhas) ATENÇÃO: Não confundir com papel milimetrado)
• Papel manteiga A4 (uma folha)
• Papel Canson Desenho (gramatura 200g) A3 29 X 42 cm (duas folhas)
• Tinta guache pequena: Marca Talens ou outra marca
• 200- yellow 506- ultramarine deep
• 318- carmine 536- violet
• 409- burnt umber 700- black
• 508- prussian blue
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Tinta guache média ou grande:

• 100- White

Pincel chato:

2 Pinctora Tigre n° 16 

1 Pinctora Tigre n° 24

• Pratinhos de isopor para colocar tinta
• Dois rolinhos de espuma (pequenos 2cm)
• Régua de 30 cm e esquadro de 25 cm
• Lápis 2B
• Borracha e apontador
• Tesoura pequena e fita crepe
. Bisturi (cabo e lâmina n° 11, pode ser encontrado na Dental Muller Com. de produtos odontológicos, Rua Gen. Vitorino, 

244/ loja 2).
• Borracha para fazer carimbo, cor branca, com aproximadamente, 20cm X 20cm X i,5cm ou um pouco a 

mais (em frente à Faculdade de Direito da UFRGS, na avenida João Pessoa, existe uma loja que vende material para 
sapateiros. Neste local poderão ser compradas borrachas para sola de sapato com estas dimensões)

Vidro de 40 x 50 cm com 2 mm de espessura para fazer as monotipias.

O vidro deve ter as bordas lixadas para que ninguém se corte.

OFICINA: COMPOSIÇÃO PLÁSTICA COM ELEMENTOS MÓVEIS 

I - INTRODUÇÃO
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A oficina Composição Plástica com elementos móveis, cujas propostas, em diversas técnicas, baseiam-se no contraste e na 
complementaridade, provocam nos participantes, a realização de outras possibilidades compositivas. Além disso, torna o 
processo criativo intrigante e prazeroso para a realização de obras na bi e tridimensionalidade.

II - COORDENAÇÃO

Zoravia Bettiol é uma artista que se dedica às artes gráficas, arte têxtil, pintura, design de jóias e de 
superfície, murais e instalações há cinqüenta e seis anos.

Nasceu em Porto Alegre em 1935 e voltou a morar em Porto Alegre após ter residido durante 15 anos em São Paulo e San 
Francisco, Estados Unidos.

Participou de cento e trinta e seis exposições individuais em vinte e um países da América do Sul, Europa, Estados Unidos e 
Japão entre 1959 e 2014.

Sua obra está representada em significativos museus e instituições culturais como o Metropolitam ArtMuseum e o The Brooklin 
Museum, ambos de Nova Iorque; a National Library de Washington; o Museu Nacional de Varsóvia; a Galeria Nacional de 
Praga; a Biblioteca Nacional de Paris; o Museu Albertina de Viena; o Museu Max Berk de Arte Têxtil de Heidelberg; 
o Kunstindustriemuseet de Oslo e o Museu de Arte Moderna de Kyoto.

Ministrou diversos cursos de desenho artístico, pintura, arte têxtil, design de jóias, de superfície, de headdresses e instalações em 
seu atelier e em instituições culturais em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e San Francisco (entre 1963 e 2012).

III - OBJETIVOS

1) Estimular o aprendizado do uso da cor e da composição, da estilização como parte do desenvolvimento de um processo 
estético e técnico para realizar uma obra plástica;

2) Utilizar diversas técnicas e materiais como formas de expressão;

3) Criar e desenvolver propostas na bidimensionalidade;

4) Estimular o desenvolvimento de uma linguagem plástica pessoal.
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III - PROGRAMA

1. CONTEÚDOS:

1) Composição:

1.1) com formas listadas, xadrez e texturas;

1.2) com formas abstratas, figurativas, orgânicas e geométricas;

1.3) com elementos de paisagem formal, em perspectiva e de paisagem não formal.

1. B) TÉCNICAS:

1) Lápis 2B e 6B

2) Lápis de cor

3) Têmpera guache

4) Pintura acrílica

5) Colagem
14



1. AVALIAÇÃO:

A avaliação dos trabalhos ocorrerá no decorrer do curso.

IV- TEMPO DE DURAÇÃO DO CURSO:

O curso terá a duração de 4 encontros, com quatro horas de duração cada aula, perfazendo um total de 16 hoias. 

DURAÇÃO: De 22 a 25 de novembro de 2016.

HORÁRIO: Das 14:30 às 18:30.

V- PÚBLICO ALVO

Alunos, professores que estejam atuantes nas escolas municipais, estaduais e alunos da licenciatura de artes.

VI - VAGAS

Mínimo de 06 e máximo de 15 alunos por cada turma.

RELAÇÃO DE MATERIAL:

. Um bloco de papel canson (gramatura 200g) A3 29 X 42 cm.
15



• Caixa de lápis de cor com no mínimo 12 cores
• Cola bastão. • Dois rolinhos de espuma
• Régua de 50cm e esquadro de
• Lápis 2B e 6B
• Fita durex
• Tesoura
• Pincel chato:

2 Pinctora Tigre n° 16

1 Pinctora Tigre n° 24

• Pincel redondo:

2 Pincora Tigre n° 12 

1 Pincora Tigre n° 16

1 Round Princeton Art & Brush Co. n° 1

1 Round Princeton Art & Brush Co. n° 2

1 Round Princeton Art & Brush Co. n° 4

. Pratinho de isopor p/ tinta
• Borracha e apontador de lápis
• Papel colorido A4 (diversas cores)

Tinta guache pequena: Marca Talens ou outra marca.

• 200- yellow 506- ultra marine deep
• 318- carmine 536- viloet
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• 409- burnt umber 700- black
• 508- prussian blue

Tinta guache média ou grande:

• 100- White

' Este email foi escaneado pelo Avast antivírus, 
lí www.avast.com

Bi:
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Pesquisa Margs

De: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli <margsmuseu@gmail.com> 
quinta-feira, 20 de outubro de 2016 16:15 
Margs ado malagoli
Release e convite exposição ZORAVIA BETTIOL, O LÍRICO E O ONÍRICO 
Release MARGS_Zoravia Bettiol_0 lírico e o onirico.pdf

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos:

O Governo do Eilado do Rio Gr.nd. do Sul, • Seoettré do Ciltdo do Cultufá 
• o Muieu do Arfe ó: Rio Orando do Sul tAm o honro do convidor poro o eípceiçlo

6 jt jr <múi*cr
curadoria PAULA RAMOS e PAULO GOMES

abertura 25 de outubro de 2016, às 18h30 
visitação 26 de outubro, a 11 de dezembro de 2016 

de terça a domingo, das 10h às 19h

Mumíi de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n° j Centro Hiítónco 

Cep 90010-150 | Porto Alegre | RS | Brasil 
513227 231115132212646

www.margs.rs.goe.fci | www.faceboolr.com/margsmuseu

p«roonao

iüSSÍSB |[ ^ AisHBs
f—

Zoravia Bettiol, o lírico e o onírico

Exposição que inaugura no próximo dia 25 de outubro, no MARGS,

comemora os 80 anos da artista

Ao longo de 2016, a artista plástica Zoravia Bettiol comemora seus 80 anos de vida e 60 de arte. Assinalando a 

data, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS — apresenta a exposição Zoravia Bettiol — o lírico e o 

onírico, pautada no lirismo e na fantasia, aspectos marcantes da personalidade, do processo artístico e da

í

mailto:margsmuseu@gmail.com
http://www.margs.rs.goe.fci
http://www.faceboolr.com/margsmuseu


poética da artista. Reunindo obras de mais de seis décadas dedicadas às artes visuais, a mostra acontece na 

Pinacoteca do museu, com curadoria dos historiadores e críticos de arte Paula Ramos e Paulo Gomes, que há 

anos acompanham a trajetória da artista.

A exposição reúne desenhos, pinturas, gravuras, arte têxtil, objetos, ornatos e joias, além de registros de 

performances. Entre os destaques, a série Sentar, sentir, ser, iniciada em 2005 e concluída em 2016. Surgida a 

partir da reflexão do grande tempo que permanecemos sentados, diariamente, a série exibe a própria artista 

em poses e situações engraçadas, realizando distintas ações que podem ser feitas enquanto estamos, 

justamente, sentados, tais como: comer, legislar, celebrar, fofocar, magicar... Solta no espaço, em meio à 

representação de elementos e adereços que identificam as atividades empreendidas, a artista desponta em 

composições de cores cítricas e ridentes, que articulam fotografia, desenho, pintura e colagem.

Outro destaque está no conjunto completo de xilogravuras para a lenda A salamanca do Jarau, publicada por 

Simões Lopes Neto (1856-1916) em seu livro Lendas do Sul (1913). Zoravia ilustrou o texto no final dos anos 

1950, produzindo 27 imagens que serão expostas pela primeira vez em sua totalidade, acompanhadas por 

vários estudos preparatórios.

A mostra pode ser visitada até o dia 11 de dezembro, de terças a dmonigos, das lOh às 19h. Visitas mediadas 

podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br. A entrada é gratuita.

IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO

We transfer:

https://www.wetransfer.com/downloads/823dlf2f88f52d7aaf28e9b664fa967320161020023Q41/8c36d338

58f5b9005d5044572bd7631920161020023041/d010ca

SERVIÇO

ZORAVIA BETTIOL - O lírico e o onírico

Curadoria de Paula Ramos e Paulo Gomes
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Quando

Abertura da exposição no dia 25 de outubro de 2016, terça-feira, às 18h30

Visitação de 26 de outubro a 11 de dezembro de 2016

Terça a domingo, das lOh às 19h

Entrada Franca

Onde

Pinacoteca do MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Ado Malagoli

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu
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Pesquisa Margs

De: ANPAP INFORMA <anpapinforma@gmail.com> 
sexta-feira, 21 de outubro de 2016 11:24 
undisclosed-recipients:
ZORAVIA BETTIOL apresenta O LÍRICO E O ONÍRICO no MARGS 
ZORAVIA BETTI0L_0 ÜRICO E O ONÍRICO no MARGS.jpg

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos:

anpap
associação nacional 

de pesquisadores 
em artes plásticas

anpapinforma

-----Original Message-----
F: Paula Ramos paulavivianeramos@qmail.com 

Sent: Friday, October 21, 2016 7:39 AM 
Subject: ZORAVIA BETTI0L_0 LÍRICO E O ONÍRICO no MARGS

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

e o MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
convidam para a exposição

ZORAVIA BETTIOL 
O LÍRICO E O ONÍRICO

Curadoria Paula Ramos e Paulo Gomes

Abertura: 25 de outubro de 2016, às 18h30 
visitação: 26 de outubro a 11 de dezembro de 2016

Terça a domingo, das 10h às 19h

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL MARGS 
http://www.marqs.rs.qov.br/

ZORAVIA BETTIOL no CATALOGO DE OBRAS DO MARGS 
http://www.marqs.rs.qov.br/cataloqo-de-obras/Z/16258/

Praça da Alfândega, s/n° - Centro Cívico 
90010-150 Porto Alegre, RS Brasil
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Árvores Genealógicas ANPAP

Paula Ramos
Paula Viviane Ramos. PPGAV/IA/UFRGS 

Ingresso: 2007. ANPAP Comitê História, Teoria e Crítica de Arte - CHTCA 
CV: http://lattes.cnpq.br/0683223879850775 

16° Encontro Nacional ANPAP, Florianópolis SC, 2007 - CHTCA 
22° Encontro ANPAP, Belém PA, 2013 - CHTCA 

23° Encontro Nacional ANPAP, Belo Horizonte MG, 2014 - CHTCA 
1a Secretária ANPAP, Santa Maria RS, 2015 

Membro da Comissão Científica, Santa Maria RS, 2015 
24° Encontro Nacional ANPAP, Santa Maria RS, 2015 - CHTCA 

1a Secretária ANPAP, Porto Alegre RS, 2016

Segue material solicitado em anexo: ZORAVIA BETTIOL_0 LÍRICO E O ONÍRICO no MARGS.jpg

Dr3 Vera Lucia Didonet Thomaz 
CV: http://lattes.cnpq.br/8604352641810583 

Assessoria de Comunicação Santa Maria-Porto Alegre RS 
Editora do ANPAPInforma 

anpapinforma@qmail.com
http://www.anpap.orq.br 

http://www.facebook.com/anpap2015.2016

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas

Presidente Dr3 Nara Cristina Santos 
CV: http://lattes.cnpq.br/0024977948247395 

Vice-Presidente Dr3 Ana Maria Albani de Carvalho 
CV: http://lattes.cnpq.br/8583123342049705

Seu nome e endereço eletrônico constam no Banco de Dados da ANPAP.
Solicitamos aos usuários que desativem o AntiSpam do e-mail registrado para recebimento da ANPAPInforma. 

Caso não deseje mais receber mensagens, responda com a palavra REMOVER na linha assunto.

Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização,
sujeitando-se o responsável à medidas judiciais.

O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta Instituição de qualquer responsabilidade por utilização
indevida.

Se você a recebeu por engano, favor eliminá-la.

This message is a reserved correspondence and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use shall depend upon proper authorization, and the 
recipient responsible for such disclosure, distribution, reproduction or use shall be subject to legal actions.

The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by vírtue thereof, and the Institution accepts no liability for its undue use. If you have
received this e-mail by mistake, please delete it.
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http://lattes.cnpq.br/0683223879850775
http://lattes.cnpq.br/8604352641810583
mailto:anpapinforma@qmail.com
http://www.anpap.orq.br
http://www.facebook.com/anpap2015.2016
http://lattes.cnpq.br/0024977948247395
http://lattes.cnpq.br/8583123342049705

