
Estúdio de pintura APOTHEKE 

O Programa de extensão 'Estúdio de pintura Apotheke' visa oferecer oficinas, mini 
cursos, palestras, aulas abertas e projetos de residências artísticas, que envolvam a 
temática da pintura, para estudantes de Graduação, Pós-Graduação e comunidade 
acadêmica (e fora da UDESC em Instituições parceiras), objetivando a formação de 
formadores na área, que compreendam o ensino/aprendizagem em pintura, com 
interesse em Artes Visuais. O Estúdio de Pintura Apotheke funciona desde 2014 na 
UDESC, e têm alcançado referência na área de formação de professores, 
especificamente na linguagem pictórica, compreendendo em 2015 um prêmio no 
Edital Universal do CNPq, para desenvolver ações de extensão para formação docente. 
Em 2017 propomos desenvolvimento de nossas ações alcançando mais espaços 
institucionais, vinculados ao Ensino de Arte e sua área de conhecimento. Nosso 
Programa está baseado em uma abordagem da Arte como Experiência e objetivará a 
formação de formadores, especificamente na linguagem pictórica, desenvolvendo 
ações que compreenderão: oficinas, mini cursos, palestras, micro práticas, encontros 
de estudos, conversas com artistas e professores, publicação de revista vinculada a 
área de conhecimento (para divulgação de ações), bem como, possibilidade de 
desenvolver exposições e residências para professores e artistas. 

Area de Conhecimento :  
Artes Visuais, Arte Educação, Pintura, Formação Docente 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador : 
Jociele Lampert de Oliveira 

 
Contato: 

jocielelampert@uol.com.br 
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Artes Visuais, Arte Educação, Pintura, Formação Docente 
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LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

Resumo da prosposta : O LIFE, laboratório Interdiscplinar de Formação de Educadores 
é uma política induzida pela CAPES para fortalecer açoes de formação tanto nas 
licenciaturas quanto na educação básica, deste modo atende todas as licenciaturas do 
campus I da UDESC. Nossa proposta pretende atuar com diferentes públicos: 
professores, estudantes e pessoas com deficiência e demais interessados da 
comunidade. O programa compreende três projetos: “Assessoria para professores de 
arte nas escolas”, “Família no museu” e “Ciclo de Eventos e Publicações”. Como 
objetivos: a) formação de professores e seus educandos no campo da arte, b) 
formação continuada e registro da prática e, c) ampliar o acesso de pessoas com 
deficiência aos espaços expositivos. O projeto “Assessoria para Professores de Arte nas 
Escolas”, integrado com secretarias de educação amplia a formação estética em 
serviço, inclusive com a manutenção de um grupo de estudos semanal. As atividades 
acontecem de forma contínua e nas modalidades presencial e a distância. Já o projeto 
“Família no Museu”, amplia o acesso de pessoas com deficiência da produção artística 
do Museu, desenvolve oficinas e palestras para as famílias participantes. Igualmente, o 
projeto “Ciclo de Eventos e Publicações” propicia desde 2012 o fortalecimento do 
CINECLUBE PRESENÇA que vincula-se com disciplinas de graduação e aberto à 
comunidade. Apoiado pelo grupo de pesquisa Educação, Arte e Inclusão do PPGAV, 
conta com uma Revista digital e dialoga com a produção dos professores por meio de 
relatos de experiências. As ações do programa estão vinculadas ao NUPEART e ao 
PIBID interdisciplinar. A equipe é multi-centro e interinstitucional. 

Área de Conhecimento :  
Formação, estética, articulação, extensão, interdisciplinaridade 

 
Edital :  

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador :  
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 

 
Contato: 

cristinaudesc@gmail.com 
 

Homologação :  
26/10/2016 

 
Data de Inicio :  

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
 31/12/2017 



 

Malembe Malembe – África em Debate 

Malembe Malembe é uma expressão da língua Nfiote, da etnia Bantu, falada na 
província de Cabinda, norte de Angola e significa devagar e sempre se vai ao longe. 
Este projeto de extensão é uma proposta de divulgação de pesquisas sobre a arte, o 
cinema, a cultura e as problemáticas políticas do continente africano e de outras 
geografias da África em tempos de globalização, que vêm sendo realizadas pelo grupo 
“Poéticas do Urbano”, coordenado por mim desde 2009. Com vistas a contribuir com 
as políticas do governo federal, que no ano de 2003, entre as Diretrizes e Leis 
promulgadas e sancionadas promulgou a Lei n° 10.639/03-MEC, alterada pela Lei 
11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o 
ensino médio. Este programa objetiva, a partir de três ações, ampliar, divulgar e 
integrar as pesquisas realizadas por acadêmicos da graduação, mestrado e doutorado 
no que se refere ao tema. Já na quinta edição, a mostra prevista para o ano de 2017 
refere-se ao cinema Luso-africano – Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e 
São Tomé Prince. Os filmes propostos são fontes de conhecimento da política, da 
economia, da cultura, da arte e da sociedade africana atual. A Mostra pretende reunir 
alguns acadêmicos africanos, alunos da UDESC, professores da rede de ensino, assim 
como o público em geral, para discutir a partir dos filmes a cultura, arte e política do 
continente africano e de povos em diáspora 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador :   
Celia Maria Antonacci Ramos 

 
Contato: 

celia.antonacci@udesc.br 
 

Homologação :  
26/10/2016 

 
Area de Conhecimento :  

África, cinema, vídeo, educação, pesquisa 
 

Data de Inicio :  
01/03/2017 

 
Data de Termino :  

31/12/2017 
 


