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MUITO BEM NA FOTO

Fotógrafo de Niterói, Rolf Vianna, brilha no 

mais tradicional concurso da América Latina, 

o Brasília Photo Show. P. 2 

NO RITMO DELAS
Doze criadoras da cidade fazem sucesso no mundo digital após lançarem o EP ‘Lugar da Mulher’, com 

apoio do projeto musical Mulheres Artistas de Niterói Apresentam (MANA), de estímulo à composição. P. 3
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Pesquisadores da UFF entre os mais influentes do mundo
Grupo de oito docentes está entre os 600 brasileiros reconhecidos por revista especializada no tema em todo o planeta

DIVULGAÇÃO

Os oito docentes da UFF que integram o ranking elaborado pela conceituada revista PLOS Biology

parabenizo os citados pelo 
Journal Plos Biology, assim 
como todo o corpo docente 
da UFF pelas pesquisas ino-
vadoras em prol da socie-
dade e do desenvolvimento 
global”, frisou Antonio.

Conheça a seguir os pes-
quisadores da UFF que fa-
zem parte do ranking inter-
nacional: Gustavo André 
de Deus Carneiro Vianna 
(Odontologia), João Mar-
ciano Laerdo dos Reis (En-
genharia Mecânica), Mar-
celo Silva Sarandy (Física), 
Marcos Flavio de Campos 
(Engenharia Metalúrgica 
- Volta Redonda), Norman 
Arthur Ratcliffe (Visitante 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências e Bio-
tecnologia), Paulo Rangel 
Rios (Engenharia Metalúr-
gica - Volta Redonda), Rol-
dan Muradian (Economia) 
e Vitor Francisco Ferreira 
(Farmácia/Química).

Oito docentes da Universi-
dade Federal Fluminense in-
tegram o ranking elaborado 
pela revista PLOS Biology 
que lista os pesquisadores 
mais influentes do mundo. 
No total, 600 pesquisadores 
brasileiros foram reconhe-
cidos pela publicação cien-
tífica. O levantamento foi 
conduzido por um grupo da 
Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, e feito 
a partir de métricas de pu-
blicações com e sem autoci-
tação e proporção de artigos 
citados.

Int i tu lado “Updated 
science-wide author data-
bases of standardized cita-
tion indicators”, o trabalho 
de apuração realizado pela 
equipe americana utilizou 
as citações da base de dados 
Scopus, que atualiza a posi-
ção dos cientistas em dois 
rankings distintos: um que 
registra o impacto do pes-

quisador ao longo da carrei-
ra e outro que destaca o im-
pacto do pesquisador em um 
único ano; neste caso, 2019.

O reitor da Universidade 
Federal Fluminense, Anto-
nio Claudio Lucas da Nó-
brega, ressalta a importân-
cia desse reconhecimento. 

“A UFF tem muito orgulho 
do seu quadro qualificado 
de cientistas. Ter esta quan-
tidade de pesquisadores 
mais influentes no mun-
do reforça a excelência da 
nossa Universidade e o alto 
nível de sua produção aca-
dêmica, científica e tecno-
lógica. É com satisfação que 

Fotógrafo de Niterói ganha 
prêmio no Brasília Photo Show
Rolf Vianna brilha no mais tradicional concurso da América Latina, um dos quatro maiores do mundo

FOTOGRAFIA DE ROLF VIANNA

O 
2020 que assolou o 
mundo, impediu o 
ir e vir, não conse-
guiu deter a arte. 

Ela, mais uma vez, foi reden-
ção. É o que revelam as ima-
gens premiadas na 6ª edição 
do Festival Internacional de 
Fotografia Brasília Photo 
Show. Os olhares dos fotó-
grafos brasileiros e estran-
geiros que participaram do 
maior festival de fotografia 
popular da América Latina 
transportaram, ecoaram, co-
nectaram, ressignificaram.

O fotógrafo e jornalista 
de Niterói Rolf Vianna bri-
lhou e recebeu a medalha de 
bronze no mais tradicional 
concurso de fotografia do 
Brasil e da América Latina, 
e um dos quatro maiores do 
mundo. Ele foi premiado na 
categoria especial “Lockdo-
wn” com a foto intitulada 
“Fotografia e fé na quarente-
na” produzida logo no início 
do isolamento.

Na edição 2020, o festival 
recebeu mais de 15 mil fotos, 
distribuídas em 22 catego-
rias. O evento de premiação 
aconteceu na semana passa-
da com transmissão ao vivo 
pelo canal do festival no You-
tube. Todas as fotos premia-
das vão fazer parte de um li-
vro comemorativo da edição.

As 15.300 fotografias rece-
bidas pela 6ª edição do BPS 
turbinaram a interação nas 
redes sociais do Festival, to-
talizando mais de 75 milhões 
de views, de 2015 a 2020. En-
tre a primeira e a sexta edi-
ção, foram admitidas 58.500 
fotos, mais de 46 mil foram 
postadas no perfil do Festi-
val, no Facebook. 

“O evento de premiação 
foi um sucesso de participa-
ção e troca de conteúdo. As 
interações com profissionais, 
amadores e o público de to-
das as partes do Brasil e do 
mundo festejaram a fotogra-
fia”, observa Rodrigo Nimer, 
diretor executivo do Group 
BPS. “Foi, ainda que online e 
muito diferente das premia-
ções dos anos anteriores, 
uma festa da arte”, pondera.

Levantamento 
foi feito pela 
Universidade de 
Stanford, nos 
Estados Unidos

O evento foi 
um sucesso. As 
interações com 
profissionais, 
amadores e o público  
festejaram  
a fotografia”, 
RODRIGO NIMER, diretor 
executivo do Roup BPS

Rolf Vianna foi 
premiado na categoria 
especial ‘Lockdown’, 
com ‘Fotografia e fé na 
quarentena’ (acima)

REPRODUÇÃO

Em 2020, o festival 
recebeu mais de 
15 mil fotos, em 
22 categorias. As 
premiadas vão fazer 
parte de um livro 
comemorativo
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AFINADAS EM

VÁRIOS TONS

Projeto de criação 
musical intitulado 

Mulheres Artistas de 
Niterói Apresentam 

(MANA) lança EP 
‘Lugar da Mulher’, 
com 12 artistas de 

Niterói, e faz sucesso 
no mundo digital

J
á está disponível em todas as 
plataformas de streaming o EP 
‘Lugar da Mulher’, resultado 
do trabalho de criação coletiva 

MANA. Sigla para Mulheres Artistas 
de Niterói Apresentam, este foi um 
projeto que selecionou 12 criadoras 
da cidade fluminense para um pro-
cesso de imersão e profissionalização 
e de estímulo à composição. O resul-
tado pode ser conferido nos serviços 
de música digital.

Contemplada e patrocinada pelo 
Edital de Fomento às Artes, da Prefei-
tura Municipal de Niterói (SMC/FAN), 
a iniciativa selecionou cantoras, com-
positoras e instrumentistas que não se 
conheciam para que ao longo de três 
semanas, assistissem a sete palestras 
exclusivas com profissionais mulheres 
do mercado da música, compusessem 
12 músicas coletivamente - das quais 
quatro foram escolhidas por elas para 
gravação -, construíssem os arranjos e 
gravassem um EP.

Um dos focos principais do MANA 
foi o desenvolvimento profissional 
das participantes. Por isso, a etapa de 
capacitação, que contou com pales-
tras de mulheres do mercado da mú-
sica, foi importante para a absorção 
de novos conhecimentos, preparando 
as participantes para gerirem suas 
carreiras de forma profissional. Tam-
bém possibilitou conhecerem repre-
sentantes de importantes players do 
mercado e fazerem novas conexões.

O projeto se propõe a equilibrar a 
desigualdade de gênero na cena mu-
sical, principalmente de Niterói, onde 
existem pouquíssimas iniciativas vol-
tadas à representatividade feminina 
na música. Esse vácuo no fomento à 
participação das mulheres busca ser 
remediado por outra face do projeto, 
que mapeou as artistas niteroienses 
em um banco de dados que ficará dis-
ponível no site do projeto por tempo 
indeterminado.

Essa etapa de criação e mapeamen-
to, junto do lançamento de ‘Lugar da 
Mulher’, é só o começo de uma jor-
nada que terá novas formas e ideias 
sempre focado na valorização dos dis-
cursos femininos. Musicalmente, o 
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EP une rock, pop, samba, jazz e rap 
trazendo a pluralidade das narrativas 
em forma de canção com artistas com 
referências e bagagens únicas.

MANA reúne Belliza Luar, Danda-
ra Alves, Glau Tavares, Laila Aurore, 
Laura Gabriela, Lilian Bonard, Lore-
na, Marcella Albernaz, Milena Ama-
ral, Samantha Zen, Sandra Nisseli e 
Tacy de Campos. Juntas, elas somam 
trajetórias e origens diversas. Vindas 
do Nordeste ou do Sul do país, pas-
sando pelas pistas de festas do Brasil 
e exterior e sambas de raiz, debatendo 
relacionamentos heterossexuais ou 
lésbicos, de trabalhos embrionários 
a nomes que já despontam no cená-
rio nacional, elas têm em comum a 
diversidade do cenário musical de 
Niterói. Em MANA, esses caminhos 
se encontram.

Para ouvir o trabalho, basta aces-
sar smarturl.it/LugardaMulher. Já 
os quatro clipes do projeto estão dis-
poníveis na página https://bit.ly/
mana-musica.

Alegria e afinação 
foram as marcas 

registradas durante 
as gravações

As sessões no 
estúdio obedeceram 

os cuidados e a 
prevenção ao novo 

coronavírus

A iniciativa 
selecionou 
cantoras, 
composito-
ras e instru-
mentistas 
que não se 
conheciam 
para que ao 
longo de três 
semanas 
comporem 12 
músicas co-
letivamente
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