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Este portfolio reúne projetos e ações realizados 
pelos docentes e acadêmicos do CST em 
Fotografia, desde o ano do seu início, em 2013, 
até 2017. Entre os registros mencionados estão: 

1. Exposições fotográficas;
2. Concursos e editais;
3. Eventos, ações promovidos pelo curso;
4. Aulas de campo e visitas técnicas.



1. EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS



A exposição trouxe uma seleção de fotografias de autoria 
dos recém formados do Curso Superior de Fotografia da 
Univille. Os trabalhos apresentados são fragmentos dos 
projetos fotográficos realizados como Projetos Finais do 
curso.
Os jovens fotógrafos, abordaram temas diversos de acordo 
com suas próprias escolhas. 
O resultado é uma coleção de fotografias, em que algumas 
obras traduzem a expressão pessoal e artística dos 
autores, enquanto outras contribuem para a formação e 
para a preservação da memória social, cultural e histórica 
ou, ainda, questionam padrões e comportamentos.

Comissão Curatorial:
Fernanda Pozza 
Eloah Acauan
Karla Pfeiffer

Data da exposição: 14/08/17 a 06/09/17
Local: Joinville Garten Shopping

EXPOSIÇÃO JOVENS FOTÓGRAFOS



A beleza e a leveza mostradas no palco, em um espetáculo 
de dança, é o ponto culminante de um processo de longos 
ensaios, suor, força e superação.
As fotografias mostraram fragmentos de coreografias de 
grupos de dança de Joinville. Por meio de olhares diversos, 
os acadêmicos do CST em Fotografia retrataram momentos 
que expressam a beleza, a ténica e a sensibilidade 
presentes na dança.

Comissão Curatorial:
Karla Pfeiffer 
Daniel Machado
Fernanda Pozza

Data da exposição: 23/07/14 a 03/08/14
Local: Joinville Garten Shopping

EXPOSIÇÃO OLHARES. MOMENTOS. FRAGMENTOS



Imagine-se em 1830. Você é responsável por 
coletar o registro de diversas descobertas, 
verdadeiras relíquias, em uma expedição. 
Ainda não existe a câmera fotográfica como 
conhecemos e, como a expedição não para, 
não há tempo para desenhar. Os registros 
devem ser feitos com a técnica do fotograma.
Esse foi o desafio proposto aos alunos: 
coletar materiais orgânicos para compor uma 
pequena série de fotogramas.
Neste projeto, alguns pesquisaram os nomes 
científicos ou populares de suas plantas, 
outros com licença poética batizaram suas 
(re)descobertas com intuito de trazer novos 
olhares e significados para fragmentos já 
conhecidos.

Curadoria:
Carlos Felipe Urquizar Rojas

Data da exposição: Maio/2014
Local: Univille

EXPOSIÇÃO RELICÁRIOS



A exposição Outros de Mim é resultado 
de um projeto multidisciplinar, 
desenvolvido em parceria com Museu 
de Artes de Joinville - MAJ. O ponto 
de partida foi a exposição Véu de 
Verônica, da artista Maristela Winck. 
A partir de uma discussão sobre os 
conceitos envolvidos em seu trabalho,  
foi escolhido o comportamento 
autorreferencial como tema do projeto.

Comissão Curatorial:
Alena Marmo Jahn, Fernanda Pozza, Carlos 
Felipe Rojas, Karla Pfeiffer

Data da exposição: 24/10/14 a 11/01/15
Local: Espaço Expositivo Juarez Machado

EXPOSIÇÃO OUTROS DE MIM

Quem são os outros que nos habitam? Mostrar 
quem se é, em lugar de como se é, foi o desa-
fio enfrentado pelo grupo de fotógrafos estu-
dantes do CST em Fotografia da Univille. Acos-
tumados à posição ocupada por quem está 
atrás das lentes, foram impelidos a sair de sua 
zona de conforto no exercício de olhar e refletir 
sobre si mesmos e de revelar para o outro, por 
meio da imagem fotográfica, as suas desco-
bertas. Nesse sentido, e tendo como base os 
princípios fundamentais da fotografia explora-
dos de maneira experimental, os trabalhos em 
exposição revelam o outro, ou os outros, que 
cada um descobriu de si. 

São trabalhos que se mostram em diferentes 
suportes, materiais e técnicas, mas que têm 
em comum a busca pelo autoconhecimento.



EXPOSIÇÃO OUTROS DE MIM



A exposição fez parte da Programação do Junho 
Verde, promovido pela instituição.
Os trabalhos são resultantes de uma atividade da 
disciplina de Manipulação e Tratamento de Imagem 
II, desenvolvida pelo 3º semestre do curso de 
Fotografia.
A proposta era que simulassem uma técnica 
fotográfica chamada “dupla exposição”, utilizando os 
softwares Lightroom e Photoshop, tendo em vista o 
tema Homem-Natureza.

Orientação:
Fernanda Pozza da Costa

Data da exposição: 01/06/2016 a 30/06/2016
Local: Univille

EXPOSIÇÃO INTRÍNSECO



A exposição é resultado da investigação visual 
proposta aos alunos do 1º semestre/ 2013 do  
CST em Fotografia da Univille, a partir do tema 
“as ruas de Joinville”. Trata-se do primeiro 
trabalho interdisciplinar desenvolvido pelos 
acadêmicos. A cidade pode ser entendida 
como um locus organizado a partir de uma 
lógica única que lhe é própria. Por meio dos 
ensaios desenvolvidos em 2013, é possível 
perceber diferentes visões e interpretações 
dessa complexidade, que revelam o fluxo de 
movimento de uma Joinville poética em suas 
diferentes e ricas facetas.

Curadoria:
Alena Marmo, Fernanda Pozza da Costa, Karla 
Pfeiffer, Letícia Ribas

Data da exposição: 01/03/2014 a 09/03/2014
Local: Shopping Mueller Joinville

EXPOSIÇÃO PELAS RUAS DE JOINVILLE



O projeto Traços de Personalidade surge 
como uma resposta aos parâmetros da beleza. 
Busca-se fortalecer, por meio da fotografia de 
Moda, a beleza existente em todos, mesmo 
que despercebida pela própria pessoa. É uma 
busca pela autovalorização pela percepção de si 
mesmo.
Como resultado, enxergamos retratos de 
uma realidade em que a beleza se molda à 
personalidade e não o contrário.

Orientação e curadoria:
Eloah Acauan
Fernanda Pozza

Local: Shopping Mueller Joinville
Novembro/2014
Apoio: Laci Baruffi e Shopping Mueller Joinville

EXPOSIÇÃO TRAÇOS DE PERSONALIDADE



2. CONCURSOS E EDITAIS



Projeto de fotografia editorial de Moda 
proposto aos acadêmicos do 4º semestre, na 
disciplina Fotografia de Moda, em parceria 
com a revista Duo, de Joinville.
Cada equipe desenvolveu um editorial de 
Moda, seguindo um processo projetual, desde 
o briefing, fornecido pela revista, passando 
pela conceituação de cada ensaio. até a 
produção fotográfica propriamente dita.

Coordenação: Prof.ª MSc. Fernanda Pozza

CONCURSO REVISTA DUO JOINVILLE



EDITAL DE OCUPAÇÃO USINA DO GASÔMETRO



As fotos da, então, acadêmica do CST em Fotografia, 
Ana Paula Petronilho, venceram dois concursos 
fotográficos, em 2013. 
A primeira foi uma das dez fotos selecionadas 
no concurso promovido pela World Vision Youth, 
comunidade que envolve jovens de vários países em 
campanhas ao redor do mundo. A seleção percorreu 
16 países, em exposição sobre desigualdade e justiça 
social na América Latina e Caribe. A segunda, foi a 
vencedora do Concurso Cultural Sua Foto, promovido 
pela revista National Geographic Brasil. A foto foi 
publicada na web e na versão impressa da revista.

CONCURSOS WORLD VISION YOUTH E 
NATIONAL GEOGRAPHIC



MARATONA FOTOGRÁFICA DE JOINVILLE

A acadêmica do CST em Fotografia, Karen 
Martins, venceu em 1º lugar a Maratona 
Fotográfica de Joinville, com a fotografia 
referente ao tema Cada Fachada, Uma História. 
O concurso aconteceu em 2013 e foi uma 
realização do CST em Fotografia da Univille, 
aberto ao público de Joinville e região.



SELEÇÃO REVISTA VOGUE

A imagem integrante do projeto fotográfico 
intitulado Pele, produzido pela acadêmica 
de Fotografia da Univille, Jéssica da Luz, 
foi selecionada pela revista Vogue italiana, 
através da seção PhotoVogue do website, 
em 2016. PhotoVogue põe em destaque 
trabalhos visuais que agradam aos editores. 
Diariamente, eles recebem mais de 70 mil 
fotos para serem apreciadas. 



3. EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDOS PELO CURSO



CONCURSO FOTOGRÁFICO BABITONGA BEM NA FOTO
Realização: Fotografia Univille e Projeto Babitonga Ativa
Professora coordenadora: Karla Pfeiffer



CONCURSO FOTOGRÁFICO 
JUNTOS BRILHAMOS MAIS

Realização: Fotografia Univille
Coordenação: Fernanda Pozza
Apoio: Embraco



PALESTRA PHOTO ART

Realização: Fotografia Univille, Canon e Helioprint



CONCURSO FOTOGRÁFICO #COLOQUE NA BALANÇA

Realização: Fotografia Univille

Apoio: Inconsciente Coletivo e 
Bonjour Espaço Colaborativo

Professores organizadores: 
Fernanda Pozza
Eloah Acauan



AÇÃO PARA A COMUNIDADE 
1º CICLO DE FOTOGRAFIA UNIVILLE

Realização: Fotografia Univille

Setembro/ 2016

Professores organizadores: 
Fernanda Pozza
Carlos Felipe Urquizar Rojas
Daniel Machado



CONCURSO FOTOGRÁFICO INSTAGAMPI

Professora coordenadora: Fernanda Pozza

Realização: Fotografia Univille e Flash Point Fotografias

Apoio: Design Univille

Outubro/2012



CONFERÊNCIA IMAGÉTICA

Realização: Fotografia Univille e Indimagem

Organizadores: Fernanda Pozza e 
Daniel Machado

Apoio: Libes Comunicação Visual

Joinville/SC
Junho/2015



PALESTRA ARTHUR ANDRADE

Realização: Fotografia Univille

Fevereiro/2018



AÇÃO FOTOGRÁFICA E PALESTRA 
FOTÓGRAFO ITALIANO LUCA RIVIERA

Março/2018



4. AULAS DE CAMPO E VISITAS TÉCNICAS



VISITA TÉCNICA CIRCUITO GALERIA

Florianópolis/SC
Novembro/ 2016



AULA DE CAMPO 
FOTOGRAFANDO ÀS CEGAS

Professora responsável: Karla Pfeiffer
Outubro/2016



AULA DE CAMPO
SIMULAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO

Professora responsável: Greicy Torquato

Apoio: Shopping Cidade das Flores



VISITA TÉCNICA  MULTICOR ATELIÊ FINE ART
Florianópolis/SC
Novembro/ 2016



AULA DE CAMPO MUSEU DA IMAGEM

Professora responsável: Karla Pfeiffer

Araquari/SC 
Abril/2013



AULA DE CAMPO 
PANIFICADORA OH MY BREAD

Professor responsável: Carlos Felipe Urquizar

Joinville/SC 
Maio/2017




