
SAIBA MAIS SOBRE A CURADORAS E A HOMENAGEADA 
 

 

Curadora Artística: Susane Kochhann 
 

Natural de Boa Vista do Buricá-RS, artista visual, curadora e gestora cultural. Possui 

graduação acadêmica em Ciências Contábeis, Mestrado em Engenharia de Produção, na 

área de Qualidade e Produtividade, e graduação em Artes Visuais- desenho e plástica 

(UFSM). Nas artes visuais trabalha com diferentes linguagens artísticas: cerâmica, arte 

têxtil, fotografia, pintura, escultura e arte gráfica. É uma artista de múltiplos talentos. As 

temáticas tratadas em suas obras possuem como referência o corpo feminino a partir de 

uma poética e estética sensível e ao mesmo tempo forte a partir de diferentes materiais, 

em que a maioria são naturais ( terra, argila, sementes, galhos, etc.) e materiais 

reciclados e reaproveitados. Também trata em suas exposições individuais e coletivas 

questões sociais e políticas. 

 

 

Curadora Literária: Maria Alice Bragança 
 

Nasceu em Porto Alegre, RS. Jornalista, mestre em comunicação, redatora e editora de 

rádio e jornais, como Correio do Povo e Zero Hora, publica atualmente a coluna sobre 

livros “Estante da Alice”, no site da Rede Sina. Foi professora de jornalismo e artes 

visuais na Universidade Feevale. Integra o coletivo feminista Mulherio das Letras. Tem 

poemas publicados em jornais, antologias nacionais e em Portugal, além dos livros 

individuais “Quarto em Quadro” (Shogun Arte, 1986), “Cartas que não escrevi” (Casa 

Verde, 2019) e “Misterioso pássaro”, a sair em breve em edição conjunta da Bestiário. 

Seus poemas foram traduzidos para o espanhol e o inglês e publicados por revistas 

literárias, como Mallarmargens, Germina, InComunidade (Portugal) e Conexión 

NorteSur (Bolívia), entre outras.  Em 2021, juntamente com mais de 100 escritores de 

70 países, participou do Festival Internacional de Poesia - FIP Parque Chas - Luis Luchi 

100 Años (Buenos Aires, Argentina). 

 

 

Homenageada: Melina Guterres 
 

Jornalista. Fundadora da plataforma Rede Sina (2015). Trabalhou para Uol, Estadão, 

Folha de São Paulo, Revista Istoé. É roteirista associada a ABRA-Associação Brasileira 

de Autores Roteiristas. Teve argumento de longa-metragem contemplado 

internacionalmente no Programa Ibermedia. Além gerir a Rede Sina, apresenta o 

programa Em Pauta. Tem poema publicada em livro na Unesco. Escreve e compartilha 

seus poemas online nas redes sociais. Mais sobre em: https://linktr.ee/melinquieta 

https://redesina.com.br/category/portal/programas/empauta/
https://linktr.ee/melinquieta

