
 

Programa DesignAção 2017 

O programa apresenta sete ações vinculadas a partir da Prática Projetual em Design, 
com participação de todos os professores, técnicos e alunos do curso de Design. Na 
relação entre mercado e academia, organizamos palestras e workshops com temáticas 
variadas: questões técnicas, produtivas, sociológicas, históricas, gerenciais e 
semânticas do campo do design. Durante o ano são desenvolvidos cerca de 160 
projetos em 18 disciplinas de Prática Projetual. Para circular este conhecimento para a 
academia e público externo, organizamos duas semanas do Design, uma a cada 
semestre, em que os alunos apresentam seus projetos. Alunos de outras IES, 
profissionais do design, empresas interessadas em viabilizar os projetos participam. 
São propostas que vão de equipamentos médicos, veículos, eletroeletrônicos, 
mobiliário, embalagens, marcas, produtos editoriais impressos e digitais, etc, expostos 
semestralmente em paralelo às Semanas do Design. A documentação fotográfica dos 
produtos é fundamental para o acervo histórico do curso e para a divulgação dos 
projetos nos meios de comunicação e mídia gerando matérias sobre os produtos 
desenvolvidos, e se faz a comunicação das ações no site e redes sociais do curso. 
Também, serão desenvolvidos projetos para a comunidade externa. Far-se-á o 
atendimento às demandas de marca e embalagens de produtos agrícolas junto à 
EPAGRI, no programa SC Rural, e projetos de utensílios e comunicação com o Grupo 
Gestor Cidade Criativa UNESCO - Gastronomia para Florianópolis. Desta forma, 
buscaremos continuar contribuindo para o fomento da atividade de Design no cenário 
catarinense, criando, com bases acadêmicas, mercado para os egressos e 
reconhecimento pela capacitação dos mesmos. 

Area de Conhecimento :  
Design, Design Gráfico, Design Industrial, Semana do Design, Gastronomia 
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O Sentido do Olhar - Os Usos Sociais do Desenho (Ano 6) 

Este programa de extensão, em seu sexto ano de execução, aprofunda a articulação de 
ações voltadas à quatro projetos específicos que enfatizam as relações entre os 
campos do Design e das Artes Visuais com a apropriação social de tecnologias, 
sistemas de representação e artefatos. O recorte conceitual que fundamenta a práxis 
do Design e das Artes deste programa correlaciona a ação projetual e de 
planejamento, aqui compreendidas por 'desenho', com seu engajamento em contextos 
que demandem uma natureza colaborativa e integrativa do processo projetual. Assim 
os projetos constituintes do programa estão subdivididos em quatro linhas: 1. de apoio 
à Cartografia Social e aos sistemas de representação de grupos e comunidades 
tradicionais de Santa Catarina, tendo em vista a ampliação da visibilidade social dos 
grupos e suas estratégias de enfrentamento dos conflitos territoriais; 2. de apoio aos 
grupos ligados ao engenho de farinha na Costa da Lagoa, em Florianópolis; 3. ao 
diagnóstico e assessoria dos Quilombolas do Morro do Macacu, em Garopaba; e 4. à 
assessoria aos grupos formais e informais ligados às Artes Gráficas e Artes Visuais na 
região da Grande Florianópolis. A relação entre os quatro projetos enfoca como 
resultado além da criação de novas tecnologias, artefatos e sistemas de representação 
a realização de oficinas e cursos direcionados às trocas de conhecimentos e 
sociabilização dos grupos envolvidos e a compreensão dos diferentes sentidos da 
produção e reprodução das tecnologias sociais. 

 

Area de Conhecimento :  
Design, Cultura, Sociedade, Movimentos Sociais, Artefatos, Tecnologia Social. 
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Laboratório de Representação Fotográfica – 2017 

 

O programa Laboratória de Representação Fotográfica é constituido de 03 ações a 
saber: 1.A Imagem da Udesc. Se destina a prestar serviços de Fotografias para fins de 
divulgação do trabalho pessoal ou de grupos que fazem parte da comunidade da 
Udesc. Produção de retratos, documentação de eventos culturais e documentação de 
portfólios. 2.Debates em fotografia. Tem por objetivo organizar debates em fotografia, 
com auxílio da projeção de filmes documentários, al[em de oficinas para a 
comunidade, podendo ser oferecidas para crianças, adultos e terceira idade. 3. 
Produção fotográfica em Foco. Exposição. Organizar durante a Semana Projetual do 
Departamento de Design uma exposição com os trabalhos das disciplinas de 
Foto1,Foto2 e Foto AB. 

 
Area de Conhecimento : 

Fotografia, Sociedade e Cultura 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador :  

Célio Teodorico dos Santos 
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