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RESUMO – O objetivo deste trabalho é apresentar as principais atividades do projeto Cinemas e 
Temas programadas para o ano de 2013. Além das pesquisas individuais dos alunos, de palestras 
em escolas e participações dos integrantes em eventos científicos (como a Semana de Letras da 
UFPR, em Curitiba, o CELLIP, na Fafipar, em Paranaguá, e o CIEL, na UEPG, em Ponta Grossa), 
estão programados uma série de eventos do projeto, articulando pesquisa, ensino e extensão e 
também a nossa universidade com outras instituições da cidade e região. Dois eventos nasceram da 
iniciativa de alunos: o ciclo “Uma introdução ao cinema de horror”, originado a partir da pesquisa 
individual da acadêmica de graduação em Letras Andressa Saldanha, também bolsista de iniciação 
científica; e “O cinema fala francês”, parceria do projeto com os alunos de graduação em 
Letras/Francês da UEPG. O ciclo “Edgar Allan Poe vai ao cinema”, organizado pela professora Keli 
Pacheco e seus alunos, aborda o diálogo entre literatura e cinema, assim como “Livros & filmes”, este 
em parceria com o curso de Letras das Faculdades SECAL. Além destes eventos, estão sendo 
programados quatro pequenos ciclos de filmes e palestras em parceria com o SESC/Ponta Grossa, 
além de um curso sobre linguagem cinematográfica, a ser ministrado pela professora Arlene 
Sant’Anna, Mestre em Semiótica pela USP, e um ciclo de filmes na cidade vizinha de Palmeira, em 
parceria com a Prefeitura Municipal e o pólo UAB daquele município. A idéia deste trabalho, portanto, 
é apresentar à comunidade extensionista os detalhes de nossas atividades de 2013, todas gratuitas e 
abertas à participação do público acadêmico e geral. 
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