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Resumo
O “I FCírculo: a Ficção Científica em debate”, realizado nos dias 9 a 13 de agosto de 2010, foi um evento
regional destinado a fomentar reflexões sobre o universo científico, tecnológico e cultural a partir da exibição e
debate de filmes de ficção científica, além de demonstrar o potencial didático-questionador do gênero. Através
da participação de especialistas em cinema e ficção científica, o evento visou suscitar no público questões que
variaram de acordo com os filmes exibidos: O quinto poder (1962), Filhos da Esperança (2006), Delicatessen
(1991), eXistenZ (1999) e Código 46 (2003). Este relatório apresenta a fundamentação teórica, a metodologia e os
resultados obtidos na realização do evento.
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