
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
A Ilma. Sr.ª Silvia Barrios 
 
É com muita satisfação que vimos através desta, formalizar o convite à pesquisadora e artista-
plástica Silvia Barrios para participar do Projeto AULA ABERTA da Escola Guignard-UEMG, que 
nessa edição acontecerá dentro do I Encontro Internacional de Cerâmica Gráfica. 
 
O Projeto Aula Aberta é um projeto de extensão que objetiva ampliar o acesso e a reflexão acerca da 
produção artística contemporânea, como ação pedagógica complementar à sala de aula – através de 
uma agenda de eventos - palestras, debates, apresentações artísticas, lançamentos de publicações 
e obras audiovisuais - especialmente pautados pela coordenação de extensão e de eventos 
idealizados por professores a partir de temas específicos de suas disciplinas, mas de potencial 
interesse para o corpo discente e docente da Escola bem como a comunidade em geral. 
 
Sua participação certamente é de relevante importância para nossa comunidade acadêmica. 
 
O evento será realizado nos dias 11 e 12 de agosto a partir das 19h no auditório da Escola Guignard-
UEMG. Rua Ascânio Burlamarque 540, Mangabeiras, Belo Horizonte - Minas Gerais, Brasil. 
 
A proposta é de realizarmos três encontros para discutirmos as possibilidades de expressões 
gráficas e processos de impressão e utilização da imagem no suporte cerâmico. Esta iniciativa vem 
da necessidade de ampliarmos nossos horizontes quanto ao tratamento de superfície na cerâmica, 
investigar novos recursos, viabilizando a criação de núcleos de pesquisa nesta área. 

 
Gostaríamos que confirmasse a sua apresentação para a noite do dia 11 de agosto, segunda-feira, 
às 19h30 o tema “Serigrafía cerámica en vínculo con el arte contemporáneo” Recorrido en 
Latinoamérica y el Caribe de prácticas y acciones. 

 
No dia 12 de agosto terça-feira, o artista-plástico Máximo Soalheiro abordará o tema “Tipografia 
Cerâmica”. Nesta mesma noite, o artista plástico Alexandre Mancini compartilhará a aula aberta a 
partir das 20h com a temática “Processo de criação e produção na azulejaria muralística”.  
 
Teremos à sua disposição equipamentos de áudio e vídeo, projetor multimídia e auxiliar de apoio 
técnico para operar os equipamentos digitais e eletrônicos. 
 
Caso necessite de mais algum equipamento ou serviço, favor nos solicitar por e-mail. 
Desde já agradecemos sua atenção e participação. 
 
Belo Horizonte, 29 de julho de 2014. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Paula Fortuna                                 
Coordenadora de Extensão da Escola Guignard-UEMG 
 


