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INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – IFRJ 

  

6 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

 

6 a 10 de novembro – segunda a sexta-feira 

9h às 17h – Polimorfia 

Coordenação: Professor Thiago Fernandes de Almeida 

Exposição de Artes Visuais que propõe uma reflexão acerca da arte clássica e 

contemporânea.  

Programação: Partindo do grafite e carvão nos esboços, dos traços em nanquim, além 

dos múltiplos preenchimentos em óleo, acrílico e aquarela, o artista desbrava novas 

técnicas de tempo em tempo, numa busca constante de renovação. O apreciador 

percorrerá uma trajetória de técnicas, emoções, impressões e memórias onde cada obra 

transita em espaços e tempos diversos, apresentadas sob as mais diversas formas, mas 

com a essência conectiva e evolutiva da alma do artista. Nesta exposição o artista 

apresenta 25 obras em seus mais variados formatos. 

Classificação indicativa: Livre 

Acessibilidade: Não 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Local: Hall do Prédio Principal do Campus Pinheiral – Rua José Breves, 550, Centro, 

Pinheiral – RJ  

 

7 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA 

 

6 a 10 de novembro – segunda a sexta-feira 

9h às 17h – Polimorfia 

Coordenação: Professor Thiago Fernandes de Almeida 

Exposição de Artes Visuais que propõe uma reflexão acerca da arte clássica e 

contemporânea.  

Programação: Partindo do grafite e carvão nos esboços, dos traços em nanquim, além 

dos múltiplos preenchimentos em óleo, acrílico e aquarela, o artista desbrava novas 

técnicas de tempo em tempo, numa busca constante de renovação. O apreciador 

percorrerá uma trajetória de técnicas, emoções, impressões e memórias onde cada obra 



 
 

2 
 

transita em espaços e tempos diversos, apresentadas sob as mais diversas formas, mas 

com a essência conectiva e evolutiva da alma do artista. Nesta exposição o artista 

apresenta 25 obras em seus mais variados formatos. 

Classificação indicativa: Livre 

 

Acessibilidade: Não 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Local: Hall do Prédio Principal do Campus Pinheiral – Rua José Breves, 550, Centro, 

Pinheiral – RJ  

 

8 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA  

 

6 a 10 de novembro – segunda a sexta-feira 

9h às 17h – Polimorfia 

Coordenação: Professor Thiago Fernandes de Almeida 

Exposição de Artes Visuais que propõe uma reflexão acerca da arte clássica e 

contemporânea.  

Programação: Partindo do grafite e carvão nos esboços, dos traços em nanquim, além 

dos múltiplos preenchimentos em óleo, acrílico e aquarela, o artista desbrava novas 

técnicas de tempo em tempo, numa busca constante de renovação. O apreciador 

percorrerá uma trajetória de técnicas, emoções, impressões e memórias onde cada obra 

transita em espaços e tempos diversos, apresentadas sob as mais diversas formas, mas 

com a essência conectiva e evolutiva da alma do artista. Nesta exposição o artista 

apresenta 25 obras em seus mais variados formatos. 

Classificação indicativa: Livre 

Acessibilidade: Não 

 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Local: Hall do Prédio Principal do Campus Pinheiral – Rua José Breves, 550, Centro, 

Pinheiral – RJ  

 

9 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA 
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6 a 10 de novembro – segunda a sexta-feira 

9h às 17h – Polimorfia 

Coordenação: Professor Thiago Fernandes de Almeida 

Exposição de Artes Visuais que propõe uma reflexão acerca da arte clássica e 

contemporânea.  

Programação: Partindo do grafite e carvão nos esboços, dos traços em nanquim, além 

dos múltiplos preenchimentos em óleo, acrílico e aquarela, o artista desbrava novas 

técnicas de tempo em tempo, numa busca constante de renovação. O apreciador 

percorrerá uma trajetória de técnicas, emoções, impressões e memórias onde cada obra 

transita em espaços e tempos diversos, apresentadas sob as mais diversas formas, mas 

com a essência conectiva e evolutiva da alma do artista. Nesta exposição o artista 

apresenta 25 obras em seus mais variados formatos. 

Classificação indicativa: Livre 

Acessibilidade: Não 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Local: Hall do Prédio Principal do Campus Pinheiral – Rua José Breves, 550, Centro, 

Pinheiral – RJ  

 

10 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA 

 

6 a 10 de novembro – segunda a sexta-feira 

9h às 17h – Polimorfia 

Coordenação: Professor Thiago Fernandes de Almeida 

Exposição de Artes Visuais que propõe uma reflexão acerca da arte clássica e 

contemporânea.  

Programação: Partindo do grafite e carvão nos esboços, dos traços em nanquim, além 

dos múltiplos preenchimentos em óleo, acrílico e aquarela, o artista desbrava novas 

técnicas de tempo em tempo, numa busca constante de renovação. O apreciador 

percorrerá uma trajetória de técnicas, emoções, impressões e memórias onde cada obra 

transita em espaços e tempos diversos, apresentadas sob as mais diversas formas, mas 

com a essência conectiva e evolutiva da alma do artista. Nesta exposição o artista 

apresenta 25 obras em seus mais variados formatos. 

Classificação indicativa: Livre 
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Acessibilidade: Não 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Local: Hall do Prédio Principal do Campus Pinheiral – Rua José Breves, 550, Centro, 

Pinheiral – RJ  

 

 


