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O CURSO DE DESIGN

O curso superior em Design, criado pela UDESC em 1996, 
foi o primeiro a surgir em Santa Catarina, com o objetivo 
de atender às potencialidades do mercado catarinense. A 
demanda pelo curso revela a importância do design junto 
a empresas, como atividade estratégica para agregação 
de valor aos produtos e serviços gerados.

O Design é uma atividade que busca soluções para 
problemas específicos, tendo o ser humano como figura 
mais importante em sua abordagem. O designer transfere 
aos objetos uma linguagem caracterizada pela identidade 
e diferenciação baseadas num propósito, levando em 
consideração as necessidades dos consumidores a 
partir de aspectos sócio-econômicos e sócio-culturais do 
contexto.

Paralelamente ao ensino e a pesquisa, o Departamento de 
Design criou o LabDesign, um projeto de extensão do CEART 
que visa fomentar a atividade, com habilitações em Design 
Industrial e Design Gráfico, gerando reconhecimento pela 
capacitação de nossos alunos e, também, a difusão dos 
benefícios do design junto às empresas catarinenses.

O curso de bacharelado em Design forma profissionais nas 
habilitações de design gráfico e design industrial. O aluno 
é capacitado pelas suas habilidades individuais, através 
de um currículo flexível com inúmeras possibilidades de 
ênfases a serem cursadas nos quatro anos do curso.

Bacharelado em Design Gráfico

O Design Gráfico “(…) é uma atividade intelectual técnica 
e criativa relacionada não apenas com a produção de 
imagens, mas com a análise, organização e métodos de 
apresentação de soluções visuais para problemas de 
comunicação.” (Conselho Internacional de Associações de 
Design Gráfico ICOGRADA).

Os alunos desta habilitação são preparados para 
desenvolver projetos nas diversas áreas de atuação de 
design gráfico: identidade coorporativa, projetos gráficos 
editoriais, tipografia, projetos de sinalização, embalagens, 
material promocional, websites, interfaces gráficas, entre 
outros.

Bacharelado em Design Industrial

O Design Industrial “(…) é uma atividade criativa cujo 
objetivo e determinar as propriedades formais dos objetos 
produzidos industrialmente. Por propriedades formais não 
se deve entender apenas as características exteriores, 
mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que 
fazem de um objeto (ou de um sistema de objetos) uma 
unidade coerente, tanto do ponto de vista do produtor 
como do consumidor, O design industrial abrange todos os 
aspectos do ambiente humano condicionado pela produção 
industrial.” (Conselho Internacional de Sociedades de 
Design Industrial – ICSID).

Os alunos de Design Industrial são preparados para 
desenvolver tanto projetos de produtos simples a sistemas 
de produtos complexos, baseados em requisitos de 
funcionalidades e performance, qualidades, durabilidades, 
custo, estética e questões ambientais, considerando a 
viabilização da produção, além de confeccionar modelos e 
acompanhar o desenvolvimento de protótipos.
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A Semana do Design UDESC visa a divulgação perante a 
comunidade acadêmica e não acadêmica, da produção 
discente semestral do Curso de Design, oriunda de todas 
as disciplinas projetuais do currículo, Gráfico e Industrial, 
conferindo-lhe uma maior visibilidade e circulação entre 
as turmas de projetos. O evento também visa incentivar a 
integração entre professores e alunos, através da troca de 
experiências projetuais e interdisciplinares, estimulando o 
envolvimento e a participação de todos.
Dessa forma, o evento é promovido a cada final de semestre com 
apresentações públicas de todos os projetos desenvolvidos 
por docentes e discentes nas disciplinas de Prática Projetual 
e Projeto de Graduação, Design Gráfico e Industrial, com a 
participação de todos os acadêmicos e professores do Curso, 
com convite à comunidade e profissionais do setor.
Através desse evento é possível promover a integração entre 
a Instituição acadêmica, alunos, professores, profissionais 
e comunidade, contribuindo para uma avaliação do curso, 
estreitando as relações entre a prática e a teoria, academia, 
mercado de trabalho e comunidade.

SEMANA DO DESIGN UDESC



PREMIAÇÕES

Durante o evento, no final das apresentações do dia, o público 
que está assistindo, entre eles professores, alunos e convidados, 
votam no melhor projeto. No último dia da semana, será divulgado 
o resultado da votação com premiações em todas as categorias 
projetuais. Os vencedores recebem um troféu e um certificado.

SEMANA DO DESIGN

Organizada semestralmente pelo curso de Design do Centro 
de Artes (Ceart) da Udesc, a semana tem como objetivo 
apresentar à comunidade acadêmica, e também externa, 
projetos desenvolvidos em disciplinas dos cursos de Design 
Gráfico e Design Industrial, incluindo a exposição de modelos 
e protótipos. Durante o evento, também tem apresentação 
de curtas de animação realizados na disciplina de Produção 
da Imagem e Movimento (PIMO) e palestras com grandes 
nomes do design.
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DG I

II

III

IV

VI
V

Desenvolvimento do projeto em Design Gráfico de forma prática. Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos para criação e execução de projetos. Solução para temas 
propostos, bem como proposição de temas a partir de necessidades, abordando 
diversos tipos de projetos. Evolução dos níveis de complexidade de acordo com a 
visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as diferentes áreas 
do saber e fazer ao longo do curso.

PRÁTICA PROJETUAL  
DESIGN GRÁFICO 



DG
Esta disciplina visa estimular a criatividade através de exercício para que os 
estudantes possam enfrentar as primeiras fases de um projeto, envolvendo 
noções básicas e conceitos de símbolo sinal - ícone, de tipografias e imagens 
pictóricas.
Exercitando assim a percepção visual como suporte para elaboração de síntese 
gráfica (família de pictogramas) de elementos icônicos ou pictóricos e expondo 
noções básicas das fases do projeto de Design Gráfico.
Elaboração um projeto de Design Gráfico com temática focalizada em sinalização 
de espaços físicos com ícones e símbolos pictóricos.

PRÁTICA PROJETUAL       DG I
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FICHA TÉCNICA

O projeto tem como objetivo maior divulgação e valorização das feirinhas de 
Florianópolis. 
Para isso, foi desenvolvido uma família de pictogramas com base nas 
categorias de produto vendidas nas feirinhas. Os pictogramas desenvolvidos 
foram: agroecologia; antiguidades; usados (brechós e sebos); artesanato – 
tradicional e esotérico; gastronomia e um pictograma-mãe para as feirinhas.
Estes pictogramas foram aplicados em um sistema de sinalização, constituído 
por um cavalete, lonas das barraquinhas e um mapa para web. 

Material:
Digital

Ferramentas: 
Ai, SolidWorks

Técnicas: 
Ilustração Vetorial

2

FEIRINHAS CULTURAIS
SISTEMA DE PICTOGRAMAS

Ana Paula Lordello

apklordello@gmail.com

Isabela Hinckel

ishinckel@gmail.com
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Projeto desenvolvido na matéria “Prática Projetual I”, na UDESC. O objetivo do 
projeto seria elaborar um projeto de Design Gráfico com temática focada em 
ícones e símbolos pictóricos, com o tema livre. O tema escolhido inicialmente 
foi algo que solucionasse alguns problemas básicos das crianças de 3 a 8 anos 
(preferencialmente que não saibam ler). Após uma pesquisa mais profunda, o 
projeto ficou dividido entre 3 problemas: “comportamento à mesa”, “escovar os 
dentes” e “tomar banho”, e para representar esses problemas, foram criados 
personagens para que chamassem atenção das crianças: Juba, o Leão que 
ensina as crianças como se comportar à mesa; Caco, o Macaco que ensina as 
crianças a escovar os dentes; Guinho, o Pinguim que ensina as crianças a como 
tomar banho.

TUTORIAIS EDUCAÇÃO INFANTIL EM POSTER

FICHA TÉCNICA
Material:
Posters A2 Couchê 

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Ilustração e Diagramação

Nickolas Kotaka

nkotakagomes@gmail.com

Vinicios Ferreira

vinicios@bradda.com.br

EDUCATURMA

3



DG
Projeto de design gráfico para uma família de produtos de higiene pessoal ou 
limpeza doméstica. Desenvolvimento de conceitos e projetos de Embalagens 
(Packing Design). Consequentemente analisar as características que envolvem 
sua produção, observando e analisando todas as implicações (problematização) 
para desenvolvimento de conceitos em projetos de embalagem. Propor uma 
metodologia sistémica que incorpore necessidades de avaliação do público, de 
marca; sem perdemos de vista critérios quanto aos quesitos para sustentabilidade 
ambiental. Atuando como agente integrador entre os fatores produtivos, logísticos, 
ambientais, mercadológicos e ergonômicos.

PRÁTICA  PROJETUAL  DG II
EMBALAGEM
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FICHA TÉCNICA

Projeto de embalagens desenvolvido com o objetivo de criar uma nova linha de 
higiene infantil com shampoo e condicionador, sabonete e creme preventivo 
contra assaduras, valorizando a fauna brasileira, focando na ludicidade e 
educação.

Material:
Plástico, silicone, tecido

Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid, Blender

Técnicas: 
Ilustração

11

ANIMAKIDS

Caroline Rocha

cahmisado@gmail.com

Beatriz da Veiga Beltrame

beabeltrame@gmail.com
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FICHA TÉCNICA
Material:
Reciclado

Ferramentas: 
Ai

Técnicas: 
Ilustração, fotografia

Mayara Schmitt

mayaraschmitt@hotmail.com

Fê  Pimentel Teixeira

fepimentelteixeira@gmail.com

Projeto de design gráfico para a fasmília de produtos de limpeza doméstica, 
optou-se pela marca paulista QBOA.
Desde o início dos anos 2000, a empresa mantem a mesma embalagem para 
a água sanitária. Aplicando o processo de benchmarking, que visa um estuso 
das melhores práticas já existentes, foi desenvolvido o redesign do produto, 
que é considerado “carro-chefe”. Além disso, também foram propostos dois 
novos itens: detergente líquido, com saída através de uma válvula pump, e 
uma caixa com três sabões de formato anatômico. A ideia era abranger três 
áreas importantes para a limpeza da casa - banheiro, cozinha e lavanderia.

QBOA

22
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O projeto Vanish SOS foi desenvolvido para a disciplina de Prática Projetual II, 
onde o objetivo final seria criar uma família de produtos de limpeza. Voltamos 
a funcionalidade e a estética da linha SOS para o público jovem, que em algum 
momento possui a necessidade de aprender a limpar a casa. Junto com um 
breve redesign da marca Vanish, trouxemos ícones e uma linguagem mais 
adequada para as embalagens, de forma que se comunique com o público 
alvo. Foi criado um produto líquido (Vanish SOS Limpeza geral) que é capaz 
de limpar piso, madeira e vidro; e deixa a casa perfumada por uma semana. 
Foi criado também um produto que é sabão em pó, alvejante e amaciante no 
mesmo produto (Vanish SOS Lava roupas). E também um produto cremoso que 
serve para limpar pias, fogões, vasos e até tênis (Vanis SOS Multiuso).

VANISH SOS

FICHA TÉCNICA
Material:
Reciclado

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Marca, identidade visual 
e diagramação

Vinicios Ferreira

vinicios@bradda.com.br



DG
Elaboração de um projeto de Design Gráfico com a temática “Design Editorial - 
Revista“, propiciando aos acadêmicos um exercício projetual que vincule teoria 
e prática. Focando no editorial de revistas, conhecer a respeito do mercado 
brasileiro e sobre posicionamento de produto, buscando identificar uma temática/
nicho que pudesse encontrar espaço para efetiva produção e publicação da 
revista proposta. Aprofundamento de técnicas de composição tipográfica, focando 
em questões de leiturabilidade, hierarquia da informação e estética. Concepção, 
desenvolvimento e documentação de um projeto de revista.

PRÁTICA PROJETUAL  DG III
EDITORIAL
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A COR é um projeto editorial (revista) infanto-juvenil que busca desenvolver o
pensamento crítico e agregar conhecimento acerca de temas sociais e 
culturais de uma forma lúdica. A revista COR quer dizer as coisas difíceis 
de uma maneira fácil. O nome Cor logo se encaixou por, além do significado 
cromático, é uma versão do termo “cordis”, que significa “coração” em Latim. 
Seu público alvo consiste em crianças de 8 a 13 anos de ambos os sexos, uma 
vez que com essa faixa etária o pensamento crítico já está se desenvolvendo 
e é possível distinguir fato de opiniões.

FICHA TÉCNICA
Material:
Papel couchê e offset

Ferramentas: 
In, Ps e Ai

Técnicas: 
Ilustração e diagramação

Carolina Tavares

carol.tavares.itu@gmail.com

REVISTA COR



DG
Este projeto de branding tem como objetivos: Aplicar conceitos de branding, naming 
e trade dress a projetos de design e elaborar manual da marca (brandbook) e 
seus respectivos conteúdos textuais e visuais.

PRÁTICA PROJETUAL DG IV
BRANDING
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SWEEP é um canal de televisão e streaming com a proposta de trazer música 
integralmente em sua programação. Música em diversos aspectos, contando 
com filmes, documentários, programas, shows e clipes. Além de trazer aquele 
som bacana para curtir, conta também com o objetivo de falar e debater sobre 
música, explorando os variados contextos nos quais ela está inserida, incluindo 
momentos históricos, curiosidades e conversas sobre o mundo da música.

FICHA TÉCNICA
Material:
Papel couchê, offset e 
adesivo

Ferramentas: 
Ai, In, Ps, Premiere, After 

Técnicas: 
Motion graphics, etc

Paula Martins

paulacmartinsm@gmail.com

Bruna Baltazar

brunabaltazars@gmail.com

CANAL SWEEP

11



DG
Fornecer aos acadêmicos conhecimentos sobre projetos web, envolvendo desde 
a concepção de sua arquitetura de informação até sua publicação, propiciando 
um exercício projetual que vincule teoria e prática. Desenvolvimento de um site, 
oferecendo suporte ao planejamento das atividades dos acadêmicos ao longo 
do semestre. Aprofundamento de conceitos e técnicas de layout, exercitando a 
concepção de um grid que atenda às necessidades práticas do projeto, adaptando-
se a computadores, tablets e smartphones. Trabalhar a arquitetura de informação 
do site, assegurando que o mesmo tenha uma organização bem estruturada 
de conteúdos. Aprofundar os conhecimentos em HTML e CSS, aplicando-os na 
produção de algumas página do site.

PRÁTICA PROJETUAL DG  V
WEB
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BÚSSOLA ESCOLAR
REDESIGN SITE

Luiza Steinmetz de Souza

luizasteinmetz@gmail.com

Juliana Brehm Wolfgramm

bwjuliana@gmail.com

Schirlei Martins Ortega

schirlei.ortega@gmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Digital

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Ilustração Digital

11

O projeto de redesign do portal Bússola escolar, em parceria com o ministério da 
educação, visa disponibilizar o conteúdo das apostilas utilizadas nas escolas federais 
por meio digital, incentivando o processo de pesquisa e aprendizagem através de 
uma linguagem lúdica e estimulante. Destina-se ao ensino fundamental II, alunos 
entre 11 e 14 anos, e tem como principal função a pesquisa escolar. Entrando no 
universo de interesses do público alvo, a interação do usuário com a interface foi 
pensada para que o processo de busca de conteúdo aconteça de forma dinâmica. 
Através de conceitos de Gamificação, os personagens guiam o aluno por meio de 
pistas – matérias, jogos e vídeo-aulas – até o encontro do conteúdo procurado. 
O aluno poderá responder questões referentes, se tornar um conquistador do 
assunto estudado e ainda compartilhar por rede social seu progresso. Uma simples 
pesquisa escolar transformou-se numa divertida caça ao tesouro!
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O cinema trouxe para a humanidade uma nova forma de ver o romance, o 
drama, a ação, o suspense e a comédia. E até hoje ele continua a expandir nossa 
visão do mundo e nos oferecer boas doses de entretenimento e reflexão. E para 
algumas pessoas, a indústria cinematográfica é muito mais do que um hobbie: é 
uma paixão. Em um lugar, não muito distante daqui, há uma comunidade de 60 
milhões de usuários, colaborando entre si, criando, revisando e corrigindo uma 
verdadeira base de dados sobre filmes e toda sua indústria. Esse é o Internet 
MovieDataBase, conhecido carinhosamente por IMDB. A proposta do projeto era 
modernizar a plataforma, que sofreu com as consequências de um crescimento 
desordenado e absolutamente grandioso. O IMDB é maior plataforma online sobre 
a indústria cinematográfica, tendo informações completas de mais de 3,3 milhões 
de filmes e cerca de 6,5 milhões de personalidades, crescendo a cada dia.

IMBD REDESIGN
INTERNET MOVIE DATABASE

FICHA TÉCNICA
Material:
Web

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 

Luis Felipe Boehme

lboehme@hotmail.com

Luis Fernando Filho

 luiz.fernando.colorado@gmail.com

João Henrique Guizzo Sauceda

joao.sauceda@gmail.com
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FICHA TÉCNICA

O Banco de Séries é um site para manter um registro de todas as séries que você 
assiste e ajuda você a se organizar, trazendo informações relevantes sobre suas 
séries. No mais, é também uma rede social em que se pode trocar experiências 
com outros cinéfilos.
O redesign feito no Banco de Série deixou-o mais intuitivo e com uma estrutura 
mais ergonômica, suscitando interesse, trazendo identificação e empatia e 
promovendo a troca de conhecimento entre os usuários. Um aplicativo também 
foi criado, para ampliar a experiência em todos os meios possíveis.

BANCO DE SÉRIES
REDESIGN

FICHA TÉCNICA
Material:
Digital

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Design Interfaces

Mariana Patricio

marii.patricio@hotmail.com

Cristina Neres

contato@cristinaneres.com

Alana Durgante

alanadurgante@gmail.com

3



DG
Elaborar um projeto de Design Gráfico com a temática fixada em “Identidade Visual 
e Portfólio”, propiciando aos estudantes um exercício projetual que demanda 
reflexão sobre a própria inserção no mercado de trabalho e o respectivo perfil 
e/ou diferencial enquanto profissional do Design Gráfico. Pesquisa de estúdios 
profissionais de Design Gráfico, envolvendo a análise dos aspectos que os 
diferenciam no mercado de trabalho, tais como seus destaques culturais, sociais, 
técnicos, econômicos e/ou ambientais. Elaboração de um Projeto de Design de 
Identidade Visual e de um “Portfólio Digital”.

PRÁTICA PROJETUAL DG VI
IDENTIDADE VISUAL E PORTFÓLIO
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O Mini Mundo Ilustrado é um estúdio especializado em Design de Superfícies 
e ilustrações. Inspirado pelos processos gráficos e artísticos tradicionais, 
combinados às ferramentas digitais, tem como objetivo comunicar ideias de 
maneira lúdica e singular através da linguagem da ilustração, oferendo serviços 
e produtos diferenciados por  sua percepção de moda e gestualidade aplicada 
aos projetos de design. 
O projeto de Branding do estúdio conta sua principal história:
“Se nossa vida fosse uma galáxia em preto e branco e as coisas que nos cercam 
fossem pequenos planetas, haveria entre eles um lugar onde a imaginação 
corre solta e a criatividade reina. Um pequeno mundo carregado de vida, cor e 
ludicidade, um Mini Mundo Ilustrado”

MINI MUNDO
ILUSTRADO

FICHA TÉCNICA
Material:
Tinta acrílica, nanquim

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Ilustração, fotografia

Schirlei Martins

schirlei.ortega@gmail.com
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Projeto de marca gráfica, com criação de currículo e portfólio pessoal, com 
o objetivo de buscar uma inserção no mercado de trabalho, buscar novos 
interesses e novas oportunidades.
A identidade de marca tem como conceitos a sensibilidade, a organização e 
credibilidade.

JULIANA
BREHM WOLFGRAMM

FICHA TÉCNICA
Material:
Papel

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 

Juliana Brehm Wolfgramm

bwjuliana@gmail.com

3



DG
PROJETO DE GRADUAÇÃO
DESIGN GRÁFICO

Ao final da graduação em Design Gráfico, cada aluno desenvolve um projeto de 
conclusão de curso pessoal. Pelo grau de detalhamento técnico e aprofundamento 
metodológico exigidos, o trabalho se estende por dois semestres, em duas 
disciplinas subsequentes: Projeto de Graduação I e Projeto de Graduação II. Cabe 
então a cada formando apresentar uma proposta de trabalho, visando resolver 
algum tipo de problema que se manifeste nas práticas e interações sociais. Neste 
ano, a heterogeneidade dos projetos ajuda a entender a natureza multifacetada 
e transdisciplinar do design.
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22

FICHA TÉCNICA
Material:
Mapa impresso em papel 
couchê fosco

Ferramentas: 
Ai, In, Ps

Técnicas: 
Ilustração Digital

 Tamiris Kretzer Walter

tamiriskw@gmail.com

O mapa informativo-ilustrativo, feito para cidade de Florianópolis, é composto 
por ideias, sugestões e experiências de moradores; o qual oferece ao viajante a 
possibilidade de viver um pouco do que os locais vivem, de ser momentaneamente 
o que eles são - a possibilidade de usar a cidade. No mapa são abordados 
pontos da cidade menos usuais e conhecidos, porém não menos importantes, 
significativos e expressivos.

MAPE
O USO DA CIDADE MEDIADO POR QUEM A 
COMPÕE, E EXPLORADO POR QUEM A VISITA
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TRUPIZONGA

FICHA TÉCNICA
Material:
Papel e Digital

Ferramentas: 
PS

Técnicas: 
Ilustração

 
Trupizonga é um projeto de série animada de comédia que busca atingir 
principalmente adolescentes de todo o Brasil.

Com o objetivo de revelar as diversas culturas regionais do País, o conceito 
principal do projeto é a CONEXÃO, em três sentidos:
- Criar Laços: criar interesse em telespectadores de diversas regiões pelas 
diferentes culturas do Brasil e valorizar mais a própria;
- Colidir Lados: mostrar elementos característicos das variadas facetas 
brasileiras através da comédia e ressaltando as diferenças;
- Quebrar Amarras: incentivar as pessoas a deixarem de lado o orgulho 
arrogante pela própria cultura e quebrar esteriótipos.

Fernando Lima Dal Bó

fernandolimadalbo@hotmail.com

MENÇÃO HONROSA



DI
II

III

IV

V

I

VI

Desenvolvimento do projeto de produto de forma prática. Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos para criação e execução de projetos de produto. Solução 
para temas propostos, bem como proposição de temas a partir de necessidades, 
abordando diversos tipos de projetos. Evolução dos níveis de complexidade de 
acordo com a visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as 
diferentes áreas do saber e fazer ao longo do curso.

PRÁTICA PROJETUAL  
DESIGN INDUSTRIAL 



DI
A ideia do projeto foi desenvolver soluções de utensílios para gastronomia dentro 
de diversos contextos de uso, identificados pelos alunos a partir de uma pesquisa 
estruturada. Desta forma, foram desenvolvidos objetos para uso profissional, 
residencial, em atividades de lazer e para usuários com necessidades especiais.

PRÁTICA PROJETUAL    DI I
UTENSÍLIOS PARA GASTROMONIA   
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FICHA TÉCNICA

UTENSÍLIOS GASTRONÔMICOS 

O projeto objetiva auxiliar a qualidade de vida de Parkinsonianos possibilitando 
a alimentação deste público de forma segura e prática.
Contempla talheres e suporte para copos (2 alças) que mantêm um padrão 
estético e ampara tremores através da grande área 
de contato e peso. Contêm 1 borda para prato com inclinação que facilita 
pegar alimento com os talheres e ainda 1 bolsa para prato que evita o deslizar 
do prato durante a alimentação e possibilita guardar itens que torna o produto 
portátil.

Material:
Metal, plástico, tecido

Ferramentas: 
Ai, Solid, Keyshot

Técnicas: 
Moddelagem, fotografia

Jean Carlos da Silva

jeanccarlossilva@gmail.com

Daniela Klafke Scheibler

dani.ks96@gmail.com

11

PARA PESSOAS COM PARKINSON
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FICHA TÉCNICA

ETHNOS  

Pensando em tornar sua cozinha mais sofisticada e suas refeições mais 
prazerosas, chega ao mercado a linha ETHNOS. Um conjunto de quatro 
ferramentas para o preparo de frutos do mar, que tem como fonte de inspiração 
um dos personagens folclóricos mais conhecidos do litoral catarinense, a 
Bernunça. O conjunto é composto de faca de chefe, faca de ostra, descascador 
de camarão e descamador de peixes. Com design diferenciado, combina 
funcionalidade e beleza para a sua cozinha. As lâminas são feitas de aço inox, 
oferecendo resistência ao desgaste do fio. Já o cabo em prolipropileno confere 
ao produto grande durabilidade; seu formato ergonômico oferece uma 
empunhadura firme garantindo conforto e segurança durante o manuseio. 

Material:
Aço inox, prolipropileno

Ferramentas: 

Técnicas: 

Cristhiane Bárbara

cristhianep@msn.com

Andriel Luersen

andrielluersen@hotmail.com

Gabriela Dal-Bó

gabriela.dalbo@hotmail.com

KNIFE SET

22
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KILNSUN
LEASH BOTTLE

Paula Carine Menegon

paulacarinemenegon@hotmail.com

Cyntia Bastos

cyntiaonb@hotmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Polipropileno, aço 
inoxidável, silicone, vidro

Ferramentas: 
Ai, Solid

Técnicas: 
Moddelagem, fotografia

Inovador na área de utensílios domésticos, o desidratador de frutas e ervas, 
KilnSun, proporciona ao público praticidade no caminho para uma rotina mais 
saudável, através da oportunidade de acesso fácil à alimentos desidratados e, 
respectivamente, a todos os seus nutrientes, a baixo custo.
Utilizando somente luz do sol para o preparo, apresenta a real possibilidade 
de utilização de formas de energia 100% renováveis em atividades e produtos 
do cotidiano.

3



DI
O tema proposto visa explorar as diversas possibilidades em que pode ser 
utilizado o pinus reflorestado, na produção de móveis. Dessa forma, a pesquisa 
das propriedades físicas, processos e formas construtivas em madeira, foram 
abordadas. Os alunos foram incentivados à busca de segmentos diversificados 
nos quais essa matéria prima pudesse ser aplicada, podendo ser adotados outros 
matérias, porem em uma proporção reduzida. Assim, os projetos desenvolvidos 
abordaram diversos ambientes, tanto residenciais como comerciais, podendo ser  
internos ou externos.

PRÁTICA PROJETUAL   DI  II
MOBILIÁRIO EM PINUS REFLORESTADO
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MINT
O crescimento constante das metrópoles, a consequente redução de áreas 
de lazer, comércio e, principalmente, das residências, além da perceptível 
reestruturação da família brasileira, diminuição do número de pessoas por 
família, faz com que a procura por imóveis compactos seja cada vez maior. 
MINT é um berço multifuncional (berço, trocador, gaveta e cama), feito em 
madeira Pinus, direcionado a famílias de casais jovens, de classe média, com 
bebê e que vivam em um imóvel pequeno. É compacto, simples de manipular e 
tem uma configuração neutra e atemporal que se adapta ao gosto do cliente. 
Tem como diferencial a possibilidade de 3 configurações que acomodam 
confortavelmente a criança dos 0 aos 5 anos.

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira, mdf, plástico

Ferramentas: 
Ps, Solid, Keyshot

Técnicas: 
Marcenaria, modelagem

júlia Padaratz

juliampadaratz@hotmail.com

1
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AUX
A AUX é uma mesa de auxílio com a função básica de apoio sem o uso de 
cadeiras ou qualquer assento, baseada em mesas de centro de tamanho 
grande existentes no mercado. Ideal para espaços reduzidos e pequenos 
cômodos. Possui alta resistência e estabilidade com suas pernas fixadas nos 
dois tampos, proporcionando ao usuário facilidade a qualquer momento de 
sua utilização, ainda fácil de armazenar. Estrutura composta por uma chapa 
dobrada de aço inoxidável escovado, pés em alumínio, e as outras partes 
feitas de madeira de pinus reflorestado.

Dimensões da mesa quando aberta: 125cm x 90cm x 45cm

FICHA TÉCNICA
Material:
Compensado naval, 
metal, impressão 3d

Ferramentas: 
Solid,  Keyshot, Ai, Ps

Técnicas: 
Modelagem

Jean Carlos da Silva

jeanccarlossilva@gmail.com

Thays Beckhauser Bastos

thaysbbastos@gmail.com

22
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3

SENTI
O ambiente físico com o qual a criança tem contato tem grande influência no 
seu desenvolvimento. Algumas das necessidades básicas de aprendizagem 
são supridas com essa interação, como por exemplo, de escolher, de imitar, 
de dominar, de adquirir competências mentais e motoras, enfim de ser 
participante ativo desse ambiente. O projeto brinca de tratar o móvel como um 
brinquedo, que através de estruturas de pinus reflorestado modular e placas 
de tecidos de diversas texturas, serve de base de expressão e construção da 
aprendizagem.

FICHA TÉCNICA
Material:
Pinus reflorestado, tecidos 
diversos, velcro, aço

Ferramentas: 
Solid

Técnicas: 
Model, marcenaria, costura

Maria Clara Riede Ferreira

mariaclararf@hotmail.com

 
MÓVEL BRINQUEDO SENSORIAL
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3

SPIN MESA SOFÁ
Trata-se de um móvel multifuncional, para escritório residencial ou quarto.
Projetado para estudantes ou profissionais que pretendem otimizar espaço 
e que necessitam de um local para realizar atividades laborais de forma 
confortável e prática sem deixar de lado o bem-estar.
O Produto contempla funções como ser uma estação de trabalho (mesa de 
desenho com luz LED), como ser um móvel de descanso e possibilita, ainda, o 
armazenamento de itens para melhor aproveitar a área de trabalho.

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira, metal, espuma, 
tecido

Ferramentas: 
Solid, Ai

Técnicas: 
Modelagem, fotografia

Daniela Klafke Scheibler

dani.ks96@gmail.com

 
ESTAÇÃO DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL



DI
Em meio a uma das maiores crises hídricas que o país já passou, a intenção do 
projeto foi desenvolver produtos que permitissem a economia de água a partir 
de diversos enfoques, desde o consumo individual até o controle e distribuição da 
água.

PRÁTICA PROJETUAL   DI  III
ECONOMIZAR ÁGUA
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J.A.VA
LAVADORA AUTOMOTIVA

1

J.A.VA é uma lavadora automotiva a vapor. Esta tecnologia é extremamente 
eficiente na limpeza do veículo, além de economizar uma enorme quantidade 
de água que seria desperdiçada utilizando outros métodos para a lavagem do 
carro.
Com seu design robusto, a J.A.V.A foi projetada para ter um funcionamento 
eficiente e com pouca demanda de reparo.

FICHA TÉCNICA
Material:
Aço, rodízio, ferro, cobre

Ferramentas: 
Ai,  Ps, Solid e KeyShot

Técnicas: 
Modelamento virtual

 Vinícius Buch

viniciusdbuch@hotmail.com

Guilherme Fonseca

gfonseca011@hotmail.com
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CERCHIO

2

Sistema que reutiliza água do lavatório para o vaso sanitário. Uma forma 
inovadora, que gera economia para o seu bolso e para o nosso planeta. 
Direcionado a ambientes pequenos e de uso rápido. Ex.: Lavabos de casas e de 
ambientes comerciais, escritórios médicos, etc.

FICHA TÉCNICA
Material:
Cerâmica, metal

Ferramentas: 
Solid,Works,  Keyshot

Técnicas: 
Modelagem, 3D virtual

Julia Steiner

ju.steiner@hotmail.com

Giovana Fagundes

giovanafagundes@gmail.com
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HIVE 

3

O chuveiro HIVE tem a proposta de evitar o desperdício de água. Com seu 
sistema híbrido, que mescla o elétrico ao gás (ou aquecimento solar), o 
produto combina o melhor de ambos os sistemas, economizando água sem 
perder o conforto. Sua parte elétrica é acionada quando o chuveiro é ligado, 
esquentando a água pela resistência elétrica, o que zera o desperdício no 
início do banho. Através de um sensor que mede a temperatura da água, o 
sistema elétrico é desligado quando o gás a aquecer à temperatura desejada, 
e o banho continua sem interrupção no fluxo hídrico.
Também possui um painel que mostra a quantidade de água já economizada 
desde o primeiro dia de uso do chuveiro e o tempo gasto, em média, nos banhos.

Georgia Scarabelot Bergamin

georgiabergamin@hotmail.com

Betina Wildi Lins

betinawlins@gmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Aço inox

Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid, Keyshot

Técnicas: 



DI
Fundamentar conceitos de design por meio da prática projetual e sensibilizar 
o futuro profissional quanto à utilização dos recursos naturais, matérias-
primas, e o descarte de produtos situando o posicionamento do designer neste 
contexto. Desenvolver a capacidade de síntese e prospecção de inovação do(a) 
acadêmico(a), concluindo com uma coerente implementação técnica e estética do 
projeto atendendo à demanda inicialmente proposta. Aplicar conhecimentos vistos 
em outras disciplinas integrando diferentes saberes em busca de uma solução 
ótima do ponto de vista técnico, de linguagem e coerente com o meio ambiente.

PRÁTICA PROJETUAL  DI  IV
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SAPATEIRA
MODULAR
 
O projeto da Sapateira tem como proposta ser modular, possibilitando 
diferentes configurações, para que possa se adaptar a diversos ambientes. 
Desta forma, há uma maior interação consumidor-produto, na qual, o usuário 
tem a liberdade de “personalizar” seu próprio móvel, montando-o no formato 
que melhor lhe convir.

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira de pinus de 
reflorestamento

Ferramentas: 
Solid

Técnicas: 
Marcenaria

Julia Steiner

ju.steiner@hotmail.com

Giovana Fagundes

giovanafagundes@gmail.com

1
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ARGUS
Argus é um mobiliário desenvolvido para home office, ou seja, o ato de trabalhar 
em casa. Com a crescente populacional nas cidades, notou-se que cada vez 
mais as residências tornavam-se menores e com isso surgiu a tendência de 
móveis compactos ou multifuncionais.
As pessoas hoje em dia tornaram-se consumidoras de produtos de estilo e que 
combinem com suas casas. O mobiliário Argus foi inspirado nessas pessoas, 
pessoas que precisam trabalhar em casa e querem que o móvel se adapte a 
sua casa.

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira

Ferramentas: 
Solid, Ps, Keyshot

Técnicas: 
Modelagem

Vinícius Domingues Buch

viniciusdbuch@hotmail.com

Paola Camila Dias de Moraes

camila.pcdm@hotmail.com

2
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COLEÇÃO TERNO

3

Simples e modernas, as peças da coleção TERNO têm suas formas inspiradas 
em conceitos e tendências de três grandes nomes do mundo da moda: Karl 
Lagerfeld, Tom Ford e Glória Coelho. Os produtos da coleção são exclusivos e 
envolvem no seu projeto linguagens do design de moda e industrial. A coleção 
é composta por uma cadeira e um lustre os quais traduzem em suas linhas 
e estilo, o luxo e glamour que são atemporais para homens e mulheres que 
sabem o que é bom gosto e estilo.

Karolina Buratto

karolburatto@gmail.com

Guilherme Fonseca

gfonseca011@hotmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira, metal, polímeros

Ferramentas: 
Ai, Ps,Solid, KeyShot

Técnicas: 
Modelamento virtual



DI
O tema proposto estimulou os alunos a buscarem soluções em design de produto 
associado ao setor de serviços.
Através da observação dos diversos sistemas que compõem a área urbana, como 
transporte, lazer, turismo, saúde, educação, cultura, manutenção e limpeza 
pública, os projetos visaram melhorias ou novas propostas para produtos e 
serviços em atendimento à população.

PRÁTICA PROJETUAL   DI  V
SETOR DE SERVIÇOS
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CONECTA FLORIPA

A internet pública já é uma realidade em muitas das grandes cidades ao 
redor do mundo. Florianópolis, pelo potencial turístico, econômico e comercial, 
merece também este serviço.
O Conecta Floripa representa esta conectividade.
O produto desenvolvido tem como objetivo criar uma interface física entre 
o serviço e o seu usuário, sinalizando e comunicando suas funcionalidades, 
proporcionando um sentimento de identidade com a população da cidade.
Fora a parte visual de comunicação, cria um espaço com acesso à rede elétrica 
e superfícies de trabalho, que complementam o serviço prestado de acesso à 
internet.
Você se Conecta a Floripa!

FICHA TÉCNICA
Material:
Aço, acrílico e ABS

Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid,, 3DMax

Técnicas: 
Modelagem 3D e corte CNC

1

Philip Martin

phil.martin89@gmail.com

João Palaia

palaiajoao@gmail.com



100100

CAFÉ CORUJAS
 
Este projeto teve como objetivo desenvolver uma linha de embalagens para o 
Café Corujas, um estabelecimento em fase de projeto que tem como propósito 
a entrega programada de itens de café da manhã.
Para desenvolver o projeto, foi preciso entender o sistema por completo, 
desde a produção até a entrega dos pedidos. Foram criadas 2 embalagens 
que contemplam o ciclo de serviço: A primária, que se destina aos alimentos 
que serão produzidos pelo Café Corujas; E a secundária, que agrupa todos os 
itens do pedido.

FICHA TÉCNICA
Material:
Papelão micro ond., adesivo,
papel acoplado e triplex
Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid, Keyshot, 
3DStudio Max
Técnicas: 
Modelagem, serigrafia 

Stéphanie Volkmer

stephanie.volkmer@gmail.com

Isis Conceição

isisconceicao.di@gmail.com

EMBALAGEM DE CAFÉ

2



DI
Dois temas de projeto foram desenvolvidos com essa turma: um produto 
relacionado ao seu projeto de graduação ou o resgate de um produto que 
tenha sido um sucesso e que estivesse atualmente fora de linha, atualizando-o 
tecnológica, funcional e esteticamente, dentro de uma temática retrô.

PRÁTICA PROJETUAL  DI  VI
TEMÁTICA RETRÔ
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B.NETIC

1

b.netic é um conjunto compacto de pincéis de maquiagem para as mulheres 
que, apesar da correria do dia-a-dia, não abrem mão da vaidade, sempre 
retocando a maquiagem e cuidando da aparência.
A linha, que conta com ponteiras intercambiáveis e um cabo universal, oferece 
27 ponteiras diferentes, proporcionando ao usuário escolher entre três 
formatos diferentes para cada uso específico. O usuário monta seu próprio kit 
com as ponteiras de sua preferência.
Além disso, a marca também oferece um case estruturado, que possui uma 
base imantada que mantém as ponteiras em pé e organizadas.

FICHA TÉCNICA
Material:
ABS, cerdas naturais, tecido,
couro, folha imantada

Ferramentas: 
Ps, Ai, Solid, Keyshot

Técnicas: 
Modelagem

Stéphanie Volkmer

stephanie.volkmer@gmail.com

Isis Conceição

isisconceicao.di@gmail.com
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APTO CONCEITO

Philip Martin

phil.martin89@gmail.com

João Palaia

palaiajoao@gmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
MDF e PLA impresso

Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid, 3DMax

Técnicas: 
Modelagem virtual, 
impressão 3D

O Conceito APTO traz um desenho urbano e acessível para seu público. 
Inspirado nos antigos Beatniks, tem a cultura urbana e underground como 
ponto de partida para o projeto.
Pensando nesse conceito, o APTO traz como principal diferencial um sistema de 
travamento das hastes através de imãs, o que permite uma melhor adaptação 
ao prender a armação à gola da camisa ou bolsos.
Ainda dentro do conceito cosmopolita urbano, a armação alia materiais e 
métodos produtivos. Exemplo disso é o uso da impressão 3D para fabricação 
da parte frontal e madeira nas hastes.

2



DI
Orientação e avaliação da capacidade projetual com aplicação dos conteúdos de 
modo contextualizado, por meio do aproveitamento das relações dos conteúdos 
e dos contextos com o intuito de se dar significado e utilidade ao aprendizado. 
Estabelecer a conexão entre a teoria abordada em um projeto de pesquisa e a 
prática projetual, uma relação ativa entre o aluno e o objeto de conhecimento.

PROJETO DE GRADUAÇÃO
DESIGN INDUSTRIAL
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CADEIRA MENINA
A Cadeira Menina traz o conceito do contraste como linguagem de produto. 
Utiliza, na sua composição visual, antíteses na forma, montagem e materiais. 
Vai do equilíbrio da estrutura ao balanço dos elásticos, do material quente ao 
frio, da montagem rústica e aparente à delicada, do industrial ao artesanal.
O movimento tropicalista pautou o processo e serviu como inspiração para as 
decisões conceituais de projeto trazendo o contraste, o desequilíbrio, a crítica 
e a antítese.

João Palaia

palaiajoao@gmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira, aço, elásticos, 
espuma, tecido

Ferramentas: 
Ai, Ps, Solid, 3DMax

Técnicas: 
Marcenaria, mod. 3D

1

CADEIRA MENINA
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CADEIRA ICACO

Danilo Motta Monaco

danilommonaco@gmail.com

A cadeira Icaco foi criada para atender o público de bares e cafés, podendo 
ser utilizada tanto em áreas internas quanto externas. Seu assento injetado 
em polipropileno reforçado com fibra de vidro possibilita que fique exposta a 
intempéries e mais resistente que as que utilizam apenas o polímero em sua 
composição.
Seus pés podem ser escolhidos entre madeira (cambará) e sete cores em 
polipropileno, combinando, ou não, com o assento. Os pés rosqueáveis 
facilitam a desmontagem para o empilhamento de um número maior de 
cadeiras.

FICHA TÉCNICA
Material:
Madeira, vidro, 
polipropileno

Ferramentas: 
Solid, Keyshot, Ps

Técnicas: 
Marcenaria, modelagem

3
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NIDO
É neste contexto que surge o Cobogó Nido, como uma maneira diferenciada de 
decorar e dividir ambientes. Este projeto justifica-se através da relação entre 
o Design de Interiores e o Design Industrial, bem como as transformações dos 
espaços residenciais ao longo dos anos.
O projeto traz propostas de instalação dos cobogós, além de outros 
exemplares com diferentes padronagens a partir de escopo do projeto e seus 
funcionamentos.
Cobogó Nido: O Cobogó é formado por três módulos base que compõe a sua 
padronagem. Cada uma delas consistem em duas superfícies vazadas que 
unidas compõe a peça por inteiro. A junção desses módulos ocorre através de 
cavilhas, e portanto, para eliminar o uso execessivo de cavilhas foi proposta a 
ideia de semi-paineis que simulam os módulos já anexados.

COBOGÓ PARA AMBIENTES INTERNOS

Carolina Ghizoni

carol.ghizoni@gmail.com

FICHA TÉCNICA
Material:
Mdf

Ferramentas: 
Ai, Ps

Técnicas: 
Marcenaria
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Prática Projetual  em Design Gráfico I
Feirinhas Culturais
Ana Paula Lordello e Isabela Hinckel
EducaTurma
Nickolas Kataka  e Vinicios Ferreira

Prática Projetual  em Design Gráfico II
Animakids
Beatriz Beltrame e Caroline Rocha
QBoa
Fê Pimentel Teixeira e Mayara Schmitt
Vanish
Vinicios Ferreira

Prática Projetual  em Design Gráfico III
Revista Cor
Carolina Savioli Marques Tavares

Prática Projetual  em Design Gráfico IV
Sweep
Bruna Baltazar dos Santos e Paula Claudete Martins

ALUNOS PREMIADOS 
EM 2015

Prática Projetual  em Design Gráfico V
Bússola Escolar
Juliana Brehm Wolfgramm e Schirlei Martins Ortega

IMBD 
João Sauceda, Luiz Fernado Filho e Luiz Felipe Boehme

Banco de Séries
Alana Durgante, Cristina Neres e Mariana Patrício Melo

Prática Projetual  em Design Gráfico VI
Mini Mundo Ilustrado
Schirlei Martins Ortega

Juliana Brehm Wolfgramm
Juliana Brehm Wolfgramm

Projeto de Graduação em Design Gráfico
Mape
Thamiris Kretzer Walter

Menção Honrosa
Trupizonga
Fernando Dal Bó

DESIGN GRÁFICO

Prática Projetual  em Design Industrial I
Utensílios Gastronômicos Parkinson
Daniela Klafke Scheibler e Jean Carlos da Silva
Ethnos
Andriel Luersen, Cristhiane Bárbara e Gabriela Dal-Bó
Kilnsun
Cyntia Bastos e Paula Carine Menegon 

Prática Projetual  em Design Industrial II
Mint
Júlia Padaratz
Aux
Jean Carlos da Silva
Senti
Maria Clara Riede Ferreira
Spin
Daniela Klafke Scheibler

Prática Projetual  em Design Industrial III
J.A. VA
Guilherme Fonseca e Vinícius Buch
Cerchio
Giovana Fagundes e Julia Steiner
Hive
Betina Wildi Lins e Georgia Scarabelot Bergamin

Prática Projetual  em Design Industrial IV
Sapateira Modular
Giovana Fagundes e  Julia Steiner 

Argus
Paola Camila Dias de Moraes e Vinícius Domingues Buch
Coleção Terno
Guilherme Fonseca e Karolina Buratto

Prática Projetual  em Design Industrial V
Conecta Floripa
João Palaia e Philip Martin
Café Corujas
Isis Conceição e Stéphanie Volkmer

Prática Projetual  em Design Industrial VI
B.Netic
Isis Conceição e Stéphanie Volkmer
Apto Conceito
João Palaia e Philip Martin

Projeto de Graduação em Design Gráfico
Cadeira Menina
João Palaia
Cadeira Icaco
Danilo Motta Monaco
Nido
Carolina Ghizoni

Menção Honrosa
Nido
Carolina Ghizoni

DESIGN  INDUSTRIAL




