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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Darci Raquel Fonseca 

1.2 CPF / Passaporte 
649666238-04 

1.3 Instituição  
UFSM 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
2375/2018 

1.5 Projeto 
88881.310287/2018-01 

1.6 Coordenador Projeto 
MARIA ROSA CHITOLINA 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
PPGART 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
( x ) Missão de Trabalho (  ) Bolsa _ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 
universidade de Toulouse Jean Jaurès/ Artes / Laboratório 
LARA-SEPPIA 

 

2.3 Período da Atividade 
2.3.1 Início 

1/05/2022 

2.3.2 Término 

19/05/2022 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 4976, 59 

3.2 Auxílio-instalação  

3.3 Seguro-saúde R$ 338,25 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade  

3.6 Auxílio-diário 19 diárias no valor total de R$ 32.903,91 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
Esta missão teve como objetivo consolidar relações de colaboração com  universidades francesas, em particular com  
a Universidade de Toulouse Jean Jaurès,/ Laboratório de pesquisa LARRA-SEPPIA coordenado pelos professores Xavier 
Lambert e Carole Hoffmann, com PPGART/UFSM, pelo projeto de Internacionalização Capes-Print/UFSM, 
apresentação de trabalho no colóquio Plasticité du Corps, Arts, sciences et technologie e exposição fotográfica na 
Universidade Sorbonne Paris Nord, bem como, visitas à exposições considerando a especificidade do PPGART/UFSM 
 
 
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 

1/05/2022  sai de Porto Alegre 
2/05/22 Chegada a Paris no final do dia ( recibos e passagens anexos) 
3/05/22  Inauguração da exposição « Fotografia e biodiversidade » on-line na Universidade Sorbonne Paris Nord.
Preparação e abertura da exposição fotográfica Fotografia e biodiversidade (La biodiversité saisie par la singularité 
d’un regard photographique) online, de Darci Raquel Fonseca. Apresentada em diversos espaços da   Universidade 
Sorbonne Paris Norte, Youtube e Twiter. Com grande impacto, o interesse do tema abordado resultou na solicitação 
de outras exposições sobre o mesmo tema nos três Campus da Sorbonne Paris Nord (Villetaneuse, Bobigny e Saint 
Dénis). Os serviços de comunicação destes campus mediados pela prof, Geeyha G. Doré, solicitaram reunião online 
para tratar das exposições e, esta ocorreu no dia 25/05/20, com perspectiva de exposições para março 2023. 
(documento anexo) 
4/05/22 -  Diálogo com os estudantes  da Universidade Sorbonne Paris Nord sobre a biodiversidade do entorno de 
Santa Maria (região entre dois grandes biomas brasileiros ; Mata Atlantica e Pampa),  sustentabilidade e 
desenvolvimento, a partir da exposição coordenado pela prof. Geetha G.Doré.  
5/05/22  trocas de e-mails com a professora Cécile Croce da Universidade de Bordeaux Monteigne sobre a visita 
tecnica a ser realizada nesta instituicao. A visita ficou para uma data futura,  pois a Prof. Cécile Croce, por motivos 
pessoais não pode receber-me. 
6/05/22 – Na impossibilidade de visita ao departamento de arte, ciência e tecnologia, realizei  tratações por e-mail 
com o serviço de comunicação da Universidade de Bordeaux Montaigne  na perspectiva de uma visita em  março de 
2023, data provável das exposições que farei nos  campus da Universidade Sorbonne Paris Nord.  
7/05/22 Viagem para Toulouse 
9/05/22 Manhã - visita Les Abattoirs Museu de Toulouse  - Tarde à convite, fui à campo fotografar plantas e flores 
nativas  em razão de minha pesquisa Fotografia e bio diversidade (fotos en anexo) visando uma possível exposição au 
Museum de Toulouse, apresenatando espécies do bioma de Santa Maria e da região tulusana realizadas por mim. 
9/05/22 manhã Encontro com os Professores Xavier Lambert e Carole Hofmann, Visita ao Campus Université de 
Toulouse Jean-Jaurès. Encontro com estudantes,  em particular com Diana Zhou de quem fui banca de qualificação de 
doutorado. 
10/05/22 Université de Toulouse Jean-Jaurès -– Colóquio Plasticité du corps, arts, sciences et technologie –
Moderadora de Mesa. (Documento em anexo). 
11/05/22 Université de Toulouse Jean-Jaurès - Colóquio Plasticité du corps, Arts, sciences et technologie –
Apresentação de Trabalho (Documento em anexo).  
12/05/22 Université de Toulouse Jean-Jaurès - Último dia  do Colóquio Plasticité du corps, arts, sciences et 
technologie, com participação da artista francesa ORLAN que realizou uma visita guiada no  
13/05/22 Visita aos monumentos da cidade, entre eles a Catedral Romana Saint-Etienne (1207), (Fotos anexas) 
14/05/22 Volta a Paris 
15/05/22 Visita Exposition fotográfica Love Songs : photographie de l’intime, MEP, Paris, fotografada por mim e já 
usada nas aulas da graduação e laboratório de pesquisa em fotografia. (fotos anexas). 
16/05/22   - Pesquisa bibliográfica na Biblioteca Kandisnsky, Centro Georges Pompidou e FNAC onde comprei alguns 
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livros e catálogos usados como material pedagógico. Vernissage da exposição Les femmes qui pleurent sont en colère à 
convite da artista ORLAN, Museu Picasso, Paris. (Documentos anexos) 
17/05/22  Visita  acompanhada pela  prof. Geetha G. Doré  ao campus de Bobigny (Unidade de formação e Pesquisa –
saúde, medicina e biologia humana) e encontro com a responsável do serviço de comunicação deste campus em razao 
da exposição a ser realizada em 2022/23 (fotos anexas) 
18’05/22 Visita Exposition photo Heliotropo, Graciela Iturbide, Fondation Cartier, fotografada por mim e já usada nas 
aulas da gaduação e laboratório de pesquisa em fotografia. Documento em anexo. (Fotos anexas) 
19/05/22 Volta ao Brasil 

 
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 

Os objetivos dessa missão foram alcançados de modo stisfatório ;  exposição Fotografia e biodiversidade/bioma 
Santamariense,  realizada na Sorbonne Paris Norte Villetaneuse com grande impacto gerando convite para mais três 
exposições nos campus da Sorbonne Paris Norte ( campus Villetaneuse, Bobigny et Sant Denis), apresentação de 
trabalho no colóquio com solicitação para publicação pela Universidade de Toulouse Jean Jaurès, França,  contato com 
professores de outras  universidades  presentes no Colóquio Plasticité du corps arte, sciences et technologie,  visitas a 
exposições com aquisição de catálogos , livros e fotos que já estão sendo usados como material pedagógico nos aulas 
e LabFoto/UFSM, cnpq atualizando o conhecimento das artes . Considerando o programa de internacionalização 
Capes-Print/UFSM, solificação de colaboração existente e possíveis acordos de  cotutelas para maior incentivo da 
mobilidade acadêmica. Novos contatos e troca de experiências enriquecedoras com impacto no PPGART e graduação 
em artes visuais e  Incentivo  à mobilidade acadêmica  favorecendo o enriquecimento cultural, pessoal e profissional 
de cada pessoa implicada em projetos de internacionalização, bem como,  o aperfeiçoamento de idiomas.    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria,  27 de maio de 2022.
  
 

 
____________________________________ 
 

  



















Resumo do artigo 
 

 O olhar científico e o olhar fotográfico sobre o corpo, uma objetividade inacessível 

Este artigo aborda as questõs de imagem e o desejo de novas aparências através de um duplo 

oferecido pela fotografia e, pela medicina sustentada pelos avanços tecnológicos. O desejo de 

transformação de superfícies aparentes provém do fato que, antes, existe a imagem.  É dentro e 

a partir do movimento da imagem que esse desejo conduz para além de sua própria visibilidade. 

A estetisação do corpo pela ciência é tributária dos artistas que trabalharam em colaboração 

com os anatomistas. Contudo, os artistas não mostram só uma imagem do corpo, mas o que ele 

contém de subjetivo, e que, de certa maneira, torna  torna inacessível a objetividade científica.  

Essas imagens da ciència cruzam o imaginário de artistas sensíveis às iniciativas científicas 

produtoras de imagens que revelam desde a mais ínfima particula da cor, como as células, até 

o corpo em sua totalidade. Logo, a arte e a ciência se cruzam lá onde a imagem trabalha o desejo 

de tornar o corpo cada vez mais visível. Seres de imagem, buscamos sempre um duplo que nos 

ofereça uma nova visibilidade, uma plasticidade retrabalhada e, possivelmente, portadora de 

uma qualidade estética mais adaptada para explicar as mutações aparentes do corpo obtidas por 

mediações tecnológicas contemporâneas.  Fotografado, tatuados, desenhado, pintado, 

modificado pela cirugia estética, virtual, são todos corpos expostos : todavia, « a exposição está 

longe de ter lugar apenas como extensão de uma superfície», segundo Jean-Luc Nancy1 . 

Sabendo que a alma não é o corpo visível, o olhar posto sobre a superfice do corpo, continua 

sendo portador de uma objetivide subjetiva.  

  

Fotografias de Audrian Cassanelli, 2022 

 
1 Nancy, Jean-Luc, , Corpus, Paris, Editions Metaillé, 2016, 33  

 



 

 


