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Relatório Anual das Atividades do Curso de
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Este documento apresenta o relatório das atividades realizadas no âmbito do Bacharelado em
Design, das Faculdades Integradas de Taquara, durante o ano de 2018.

Coordenação Augusto Rodrigues Parada

JANEIRO
Início do processo de Reconhecimento do curso de Design
Durante o mês de janeiro foi dado início ao preenchimento dos formulários do protocolo de
abertura do processo de reconhecimento do curso de Design e Relações Públicas no sistema
e-Mec (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento).

Currículo do curso de Design
No mês de janeiro iniciou-se a atualização da bibliografia para o PPC de Design bem como
realizou-se a organização das sugestões de novas disciplinas para o novo currículo de Design.

Professora Carolina Rispoli apresenta trabalho em Congresso
Internacional
A professora Carolina Rispoli participou do Congresso Ibérico de
Estudos Africanos, que ocorreu entre 25 e 27 de Janeiro, em
Granada (Espanha). Na oportunidade, ela apresentou o trabalho
"Reflexões do Feminino na África Lusófona das Guerras
Coloniais", baseado em uma análise do discurso a partir dos
pressupostos de Althusser (1984) de relatos que integram a obra
África no feminino: as mulheres portuguesas e a Guerra Colonial,
de Margarida Calafate Ribeiro (2007).

Professor Eduardo Zilles Borba publica artigo científico na revista
Interin (Qualis B2)
O professor Doutor Eduardo Zilles
Borba iniciou o ano, 1° de Janeiro,
publicando o artigo científico “Déjá
vu:

revivendo

experiências

em

ambientes de realidade virtual”, na
revista Interin, Qualis B2, editada
pela Universidade de Tuiuti do
Paraná (Curitiba/PR).
O trabalho é assinado em parceria
com o Professor Doutor Marcelo
Zuffo, da Unviersidade de São Paulo
(USP), onde o professor Eduardo
realiza um pós-doutorado. O artigo
faz uma discussão sobre o uso da
Realidade

Virtual

(RV)

como

plataforma de mídia para registro e
preservação de experiências com
espaços, objetos, atividades e, até
mesmo, pessoas. São debatidas
suas
interface

potencialidades
multissensorial

como
que

estimula o feeling de imersão do usuário no ambiente de fluxos comunicacionais. O trabalho
pode ser acessado no link: h
 ttps://seer.utp.br/index.php/i/article/view/625.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

FEVEREIRO
Participação do coordenador Augusto Parada e o NDE do curso
de Design em reunião com a vice direção
O coordenador dos cursos de Design, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e as
professoras Marley Rodrigues, Mônica Gregiannin e Marcia Diehl, participaram no dia 15 de
fevereiro da Reunião com Vice-Diretores, Coordenadores de Curso e professores dos NDE's da
FACCAT. Foram abordados temas sobre a Avaliação Institucional, a organização
didático-pedagógica, cooperação na busca de melhores resultados e relatórios descritivos.
Além desses, também foi tratado sobre Identificação do coordenador de curso como gestor e
líder; protagonismo do NDE na adequação da responsabilidade da qualidade das bibliografias
de curso; acessibilidade e requisitos legais e normativos inseridos diretamente no IAC; PPC
alinhado com os documentos institucionais.

Formação docente debate os caminhos metodológicos da Faccat
A FACCAT realizou a formação docente semestral nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. As
atividades contemplaram os seguintes temas:
a) Integração Institucional (PPI - Caminhos metodológicos da FACCAT),

b) Avaliação formativa e abordagem por competências,
c) Engajamento: mobilizando novas atitudes.

Professores e diretores da FACCAT: Mateus, Aline, Carine Backes Dörr (vice-diretora de Graduação),
Luciane, Delmar H. Backes (Diretor Geral), Augusto Parada (Coordenador curso Design), Eduardo, Vera,
Taís e Mônica.

Formação Docente: W
 orkshop Engajamento
A coordenação e o NDE do Curso de Design foram responsáveis
pela realização do Workshop Engajamento, organizado pela
professora Marcia Diehl e realizado na Formação Docente
2018/1. Esta atividade teve como objetivo levar os professores a
refletirem sobre a forma como poderiam agir em seu fazer
pedagógico de forma a garantir o engajamento dos acadêmicos
na continuidade de seus estudos. Ou seja, como evitar a evasão da faculdade.

Recepção aos novos calouros
No dia 26 de fevereiro, os
novos

acadêmicos do

Curso de Design foram
recepcionados

com

várias atrações, no Foyer
e no Centro de Eventos
do Campus. A atividade
marcou

o

início

das

aulas deste semestre, com uma programação inicial que incluiu música, dança, quizz, sorteio
de brindes e outros eventos paralelos para os cerca de 600 calouros da instituição.
Em seguida os novos acadêmicos se reuniram para uma palestra sobre o portal do aluno,
parceria Google, sistemas de notas e documentos, entre outros assuntos abordados pelo
presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da FACCAT,
Nicolau Rodrigues da Silveira; pelo diretor-geral da FACCAT, Delmar Backes; pela vice-diretora
de Graduação, Carine Backes Dörr; pelo coordenador dos cursos de Design, Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas, Augusto Parada; e funcionários da instituição. No
encerramento os alunos reuniram-se por áreas e seguiram com os coordenadores para
visitação aos laboratórios e salas de aula, tendo a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer os
novos colegas.

Reuniões semanais
Durante o mês de fevereiro, nas reuniões semanais tratou-se dos seguintes assuntos: ENADE;
divisão dos alunos para orientadores nos cursos de Comunicação; atualização do perfil do
egresso no PPC; enviar o PPI e o PPC para os professores; solicitação de atualização do Lattes;
elaboração do calendário: Aula Magna e Fashion Meeting; inclusão da avaliação formativa nos
planos de ensino; atualização das bibliografias das disciplinas no PPC; reuniões com a equipe

da Legislação para tratar das questões relativas à visita do MEC para realizar o reconhecimento
do curso.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

MARÇO
por NDE Design

Coordenação de Design participa de reunião com a vice direção
de graduação
Na tarde de 6 de março, o coordenador professor Dr. Augusto Rodrigues Parada e as
professoras Marley de Almeida Tavares Rodrigues e Mônica Greggianin, membros do Núcleo
Docente Estruturante-NDE, reuniram-se com a vice-diretora de Graduação professora Carine
Backes para tratar sobre o recredenciamento
do curso de Design pelo MEC. O MEC visitará
o curso de Design no ano de 2018 para
verificar infraestrutura e demais aspectos do
curso para validação. Nesse sentido, a
coordenação e os professores membros do
NDE

estão

reunindo

documentação

e

comprovações das atuações do curso.

Edital de monitorias
No dia 07 de março foi aberto o Edital para seleção de monitoria para o curso de Design. O
edital destina-se ao provimento de bolsas de monitoria para os componentes curriculares
Design Gráfico, Agência experimental de Comunicação e de Design. Foram selecionados como
monitores os acadêmicos Michely Pereira Davis e Bruno Beneditto do Nascimento.

Workshop reflete sobre o processo criativo
A coordenação do curso de Design da FACCAT promoveu o workshop "Ferramentas de Apoio
ao Processo Criativo", no dia 10 de março, no Campus.
A aula foi ministrada pela designer de moda Juliana
Zanettini, que tem experiência como Pesquisadora de
Tendências, prestando consultorias para empresas de
segmentos

distintos.

O

evento

foi

dirigido

a

acadêmicos de Design, de Publicidade e Propaganda,
de Relações Públicas, de Administração, de Marketing
e demais interessados. No conteúdo programático,
constaram assuntos relacionados à reflexão sobre o
processo criativo; etapas de desenvolvimento de projetos; ferramentas de apoio; e exercício
prático.
O objetivo do workshop foi apresentar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de projetos
para coleções de moda, auxiliando no processo criativo. Conforme a coordenação do curso, o
evento teve uma abordagem que permitiu instigar e mudar a forma como são criadas soluções
inovadoras para problemas e desafios de organizações, focadas nas necessidades e
problemas reais, sobretudo nas pessoas.

Ética é tema de aula interdisciplinar entre os Cursos de Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda e Design
No dia 13 de março as professoras Marley Rodrigues e Analu Schmitz realizaram aula conjunta
com os cursos de Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Design. O tema da aula
interdisciplinar foi Ética em Pesquisa, em que foram abordados temas pertinentes, como por
exemplo: a ética e a moral na visão de Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza, Max Weber, entre
outros pensadores. As professoras explicaram que a ética tende a julgar o comportamento
moral de cada indivíduo no seu meio e a moral que orienta o comportamento do homem diante
das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social (cultura). Os alunos

realizaram, também, uma dinâmica com palavras que determinam os valores éticos, onde cada
grupo deveria apresentar uma história sobre a
palavra sorteada para cada um. A atividade foi muito
bem recebida por todos os alunos, que participaram
ativamente. O plágio também foi tema tratado, onde
a professora Marley explicou as suas consequências
na vida acadêmica do aluno.

Agência Experimental de Comunicação e de Design
A Agência Experimental de Comunicação e de Design funcionou nas noites de sexta e terça no
semestre 2018/1. A professora que conduziu a Agência foi Aline Raimundo acompanhada do
monitor Bruno Beneditto do Nascimento. Os alunos participantes foram: Anderson Luís Tondim;
Eduarda Saft Costa Waskow, Felipe dos Santos, Guilherme Eduardo Rocha da Silva, Krishna
Santos da Silva; Matheus Emílio Franck Mapelli, Rômulo Machado Haubert; Wesley Kelvin
Gonçalves - em sextas à noite; e Elisa de Vargas, Felipe dos Santos, Gabriel Alencastro Eltz,
Jeciane de Mattos de Almeida, Jessica dos Reis Nantal, Kauan da Silva Lazarin, Kevin Patrick
Procksch, Krishna Santos da Silva, Lucas Thiesen dos Reis, Luiz Henrique Dariva, Miranda
Manzoni Teodoro, Pâmela de Moura Kleinkauf, Paola de Moura Kleinkauf, Paula de Moura
Kleinkauf, Tamara Pereira Garcia - terças à noite.

Aula Inaugural/Semana da Comunicação - tratativas
Durante o mês de março realizaram-se reuniões para tratar de assuntos específicos da Aula
Inaugural dos cursos de Comunicação e Design. No mês corrente os assuntos
tratados/atividades realizadas foram: pesquisa para identificar profissional de mercado para
palestrar; reunião com o coordenador Augusto Parada e professora membro do NDE, Marley
Rodrigues sobre a Semana da Comunicação e do Design: ficou definido que a temática da

Semana deste ano será AMOR, com palestra de Roberta Ramos, palestrante sugerida pelo
professor Eduardo Borba.

Curso

Básico

de

Técnicas

Fotográficas
O curso de Design da FACCAT promoveu mais
uma edição do Curso de Técnicas Fotográficas
(Módulo Básico), nos dias 10 e 17 de março. As
aulas foram ministradas por Rodolfo Beeck,
fotógrafo, publicitário e editor de imagens, sócio
diretor de MRJ Fotografe. Em 2015, sua empresa
fechou nova sociedade com Brentano e Francischelli Editora Gráfica, fundando assim o grupo
Coletivo Yes, em Canela.
Participaram estudantes de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design e Turismo.
No conteúdo programático constaram temas relacionados à definição de fotografia;
funcionamento básico do equipamento fotográfico; zoom: óptico e digital; noções de
enquadramento; tipos de luz; entre outros, além de uma saída campo.

Reunião Abicalçados e Coordenação do Design
No dia 21 de março os professores Augusto Parada,
Eduardo Zilles Borba, Marley Rodrigues e Mônica
Greggianin receberam no Estúdio de Comunicação da
Faccat a analista de desenvolvimento da Abicalçados,
Samantha Muller, para apresentação do projeto MMX.
Esta aproximação foi iniciada pelo Prof. Eduardo ao
ter

sido

contatado

pelos

seus

amigos

do

departamento de Inovação da Abicalçados (Cristian Schlindwein, Roberta Ramos e Alexandre
Peteffi).
O MMX trata-se de um evento sobre moda, design, inovação, tecnologia e empreendedorismo,
tendo os seguintes objetivos: valorização do designer brasileiro, preparação de profissionais e
gestores para os novos modelos de negócios alavancados pelas tecnologias digitais,
renovação dos processos na indústria calçadista (revolução 4.0). Estiveram presentes
estudantes, profissionais de criação e desenvolvimento, gestores da indústria, formadores de
opinião, parceiros do ecossistema (universidades, entidades, etc.). O conceito do MMX é o
seguinte: A INDÚSTRIA PRECISA EVOLUIR COM O MERCADO.
A

Faccat

foi

convidada

a

participar como parceiro, ao
lado das demais universidades
que se interessaram por marcar
presença no evento.

Professor Augusto Parada promove Interdisciplinaridade com
Curso de Enfermagem
No dia 28 de março o professor Augusto Parada palestrou sobre Comunicação Interpessoal e
Marketing Pessoal para os alunos do curso de Enfermagem. Diante das demandas que o
mercado de trabalho exige em todos os âmbitos sociais é fundamental que os profissionais de
todas as áreas tenham uma boa comunicação com todos seus públicos.
Augusto
noções

disse
de

interpessoal

que

ter

comunicação
e

marketing

pessoal é importante, assim
como saber de que maneira
essas ferramentas auxiliam
os profissionais. Para ele, a
busca

da

excelência

na

forma de se comunicar e
relacionar são um desafio
para quem pretende atingir um alto nível de profissionalismo.

Reuniões semanais
Durante o mês de março, nas reuniões semanais tratou-se dos seguintes assuntos e/ou
realizou-se as seguintes atividades: atualização da disciplina de Criação e Produção Multimídia
no PPC em conformidade com a mesma disciplina de Relações Públicas; formatação do PPC;
inclusão do professor Sandro Cézer na relação de professores do NDE; revisão dos materiais
solicitados pelo professor Rodrigo para o novo laboratório de Design de Produto; conferência e
listagem das atividades que serão organizadas pelos professores ao longo do semestre
relacionadas à interdisciplinaridade e extensão; atualização da bibliografia das disciplinas de
acordo com os livros de Design existentes na biblioteca virtual da Faccat; compartilhamento do
PPC no Google Drive; auxílio aos professores com dúvidas no preenchimento do Plano de Aula

no que se refere às estratégias do encontro, competências trabalhadas, interdisciplinaridade,
pesquisa e extensão; redação de ata do NDE para atualização de bibliografias; comunicação
para os professores sobre: aula inaugural e aula interdisciplinar da professora Márcia Diehl,
atividades de interdisciplinaridade e de extensão ao longo do semestre, atualização do Lattes,
sugestões de novas ementas e bibliografias para novo currículo de Design; reunião com
coordenadora de Fisioterapia para auxílio em questões do laboratório de Fisioterapia.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

ABRIL
por NDE Design

Cursos de Comunicação e
de Design da Faccat têm
sua Aula Inaugural
Na noite de 4 de abril, no auditório 3
do Centro de Eventos da Faccat, os
cursos de Comunicação e o curso de
Design tiveram sua Aula Inaugural do
ano de 2018. O tema da noite foi “Já
teve uma ideia hoje?” discutiu como o
uso

da

criatividade

vai

garantir

sucesso no futuro. O palestrante da
noite

foi

William

Weber

Dias,

professor e consultor nas áreas de
marketing, inovação, gestão e negócios e que trabalha com ferramentas de inovação e
criatividade. William conversou com alunos, professores e egressos dos cursos de Relações
Públicas, de Publicidade e Propaganda e de Design e, também, para alunos dos cursos de
Letras e de Turismo e trouxe alguns cases da área, assim como explicou alguns conceitos e
discussões relacionados à criatividade na atualidade com olhos para o futuro. William ressaltou
a emoção como instrumento de diferenciação, algo muito relevante no meio profissional atual,
e discorreu sobre a necessidade do desenvolvimento humanitário e empático dos profissionais
em geral, visto que é a única estratégia de diferenciação dos humanos com os os robôs.
Segundo o coordenador dos cursos da comunicação e do design "a palestra repercutiu de
forma muito positiva entre os alunos".

Interdisciplinaridade entre os Cursos de Comunicação, Design e
Turismo
No dia 5 de abril, no Auditório 6 do Centro de Eventos da Faccat, as professoras Marley
Rodrigues e Taís Vieira reuniram suas turmas das disciplinas Comunicação e Relacionamento
Interpessoal do curso de Turismo e Psicologia da Comunicação dos cursos de Comunicação e
Design para trabalharam a interdisciplinaridade com os temas motivação, percepção,
aprendizagem e personalidade.

Foram discutidos com os alunos os tipos de comportamento de compra a partir dos fatores
busca de informação e motivação e, ainda, sobre os papéis que cada um tem no processo de
decisão de compra. Após apresentação dos temas citados, os alunos participaram de uma
dinâmica organizada pelas professoras que teve como objetivo desenvolver a integração dos

alunos dos quatro cursos e para que eles associassem os temas apresentados pelas
professoras com as profissões de seus cursos. O resultado foi considerado positivo, pois
garantiu maior interação entre os alunos e professores, assim como entre os cursos.

Reunião da CPA com o NDE de Design
No dia 10 de abril houve reunião com Coordenador Geral da Faccat, prof. Delmar Backes, sobre
a CPA – Comissão Própria de Avaliação. Foram tratados os temas: cursos de extensão mais
voltados para a comunidade, formação docente em dia de exame final. Melhorias
implementadas: NAP- processo seletivo de novos professores, formação continuada,
implantação do novo PPI, capacitação para uso de metodologias ativas, aquisição de recursos
tecnológicos e ferramentas para a utilização de metodologia ativa. Graduação- secretaria e
protocolo, saga 2, contratação de funcionários. Plataforma Google, instalações, lousa digital e
bicicletário.
Recomendações CPA: melhoria do fluxo do processo avaliativo, constituição dos NDEs de cada
curso, alinhamento das disciplinas compartilhadas à proposta do PPI e dos PPCs. Documento
referencial para o trabalho desenvolvido no NDE, no que diz respeito às bibliografias dos PPCs.
Pensar em projetos de extensão.

Projeto Interdisciplinar EIA Alegre: envolvimento de quatro
disciplinas e atividades de extensão
No dia 11 de abril, os professores Eduardo Zilles Borba, Mateus Portal e Ingrid Scherdien
receberam o presidente da Sociedade de Canto EIA Alegre para a realização de um projeto de
extensão e interdisciplinar que envolve a divulgação da festa dos corais realizada pela
comunidade no interior de Taquara. Durante a visita foi realizado um briefing com o presidente
da EIA Alegre, sr. Enedir Hoffmeister, e de um dos representantes da sociedade sr. Sérgio
Schmidt. Na oportunidades, os alunos das disciplinas de Marketing, Planejamento em
Comunicação, Design Gráfico e Fotografia realizaram um briefing com os visitantes, a fim de

coletar dados relevantes sobre a Sociedade de Canto e as sua tradicional Festa dos Corais, a
fim de pensarem nas estratégias de comunicação e marketing a serem aplicadas para a
divulgação da festa e valorização da sociedade entre a comunidade local de Taquara. No
decorrer do semestre foram realizadas visitas ao interior de Taquara para conhecer a
comunidade na zona rural que participa da sociedade EIA Alegre, bem como exercícios teóricos
e práticos pelos alunos em sala de aula.

Logotipo criado pelos alunos de Design Gráfico

Nos dias 24 de abril e 10 de maio, os professores Mateus Portal e Eduardo Zilles Borba,
juntamente com suas turmas das disciplinas de Fotografia (curso de Design), Introdução à
Fotografia (Cursos PP/RP), Marketing (cursos de PP/RP/Design) e Planejamento em
Comunicação (PP/RP) realizaram uma saída de campo ao interior de Taquara, na zona rural de
Morro Alto, a fim de visitar a comunidade que participa da sociedade de canto EIA Alegre. Na
ocasião, os alunos e professores realizaram ensaios fotográficos documentais com as pessoas
da região e, também, entrevistaram e coletaram dados sobre a comunidade, sua cultura, seus
hábitos, suas atividades laborais, sua história e, principalmente, sobre a Festa do Coral que
ocorre todo o ano, recebendo corais de comunidades rurais de diversas cidades do Vale do
Paranhana.
Os objetivos da atividade foi proporcionar aos alunos um espaço para experimentação e
aplicação das técnicas estudadas em sala de aula e, também, promover a autoestima da
população da localidade através dos registros fotográficos. As metodologias utilizadas na
atividade foram reunião de briefing com os representantes da comunidade; saídas de campo
para realização do ensaio fotográfico e a observação não-participante. As informações também
foram utilizadas pelos alunos da professora Ingrid Scherdien nas disciplinas de Design Gráfico

(curso de DESIGN) e Produção Gráfica (curso de Publicidade e Propaganda), que desenvolveram
as identidades visuais da exposição fotográfica e as peças de comunicação e marketing.
Atividades de Extensão do Projeto EIA Alegre para 2018/02: será feita a exposição fotográfica
na própria comunidade apresentando o resultado das atividades; será exposto o excedente de
imagens através de uma apresentação via datashow; para os integrantes da comunidade
também será entregue um informativo realizado pelas turmas da professora Ingrid Scherdien,
um plano de comunicação da Festa do Coral desenvolvido pela turma do professor Eduardo
Zilles (Comunicação), e cinco planos de marketing desenvolvidos pela turma do professor
Eduardo Zilles (Marketing), com ideias de empreendedorismo e/ou ações culturais locais
levando em consideração as potencialidades e oportunidades identificadas pelos alunos na
região (ex: cicloturismo, restaurante orgânico, armazém retrô, hotel fazenda e aplicativo sobre a
região de Morro Alto).

Saída de campos dos alunos da disciplina de Fotografia, Planejamento em Comunicação, e Marketing

Faccat também participa do Fashion Revolution Day
O Fashion Revolution Day é um movimento criado por um conselho global de líderes da indústria
da moda sustentável que se uniram depois do desabamento do edifício Rana Plaza em
Bangladesh no dia 24 de abril de 2013 que deixou 1.133 mortos e 2.500 feridos. A campanha
surgiu com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu
impacto em todas as fases do processo de produção e consumo, mostrando ao mundo que a
mudança é possível através da celebração dos envolvidos na criação de um futuro mais
sustentável e criar conexões exigindo transparência. O movimento Fashion Revolution chega ao
seu quinto ano e prepara uma série de atividades em uma mobilização que reúne mais de 90

países e 2,5 milhões de pessoas em todo planeta. A co-fundadora do movimento, Orsola de
Castro, complementa: “Nós queremos que você pergunte: “Quem Fez Minhas Roupas?”. Essa
ação irá incentivar as pessoas a imaginarem o “fio condutor” do vestuário, passando pelo
costureiro até chegar no agricultor que cultivou o algodão que dá origem aos tecidos. É com
esse viés que a Faccat esteve presente neste grande evento através dos alunos do Curso de
Design, que ao longo da semana postaram na página do curso fotos das etiquetas das roupas
de outros alunos da Faccat e instigaram a esses que investiguem e publiquem "quem fez minha
roupa?", que é o ponto da semana. A expectativa é que o Fashion Revolution Day inicie um
processo de descoberta, aumentando a conscientização sobre o fato de que a compra é
apenas o último passo de uma longa jornada que envolve centenas de pessoas, realçando a
força de trabalho invisível por trás das roupas que vestimos”.

Professora do Design da Faccat palestra em curso de
Gastronomia
Na tarde do dia 24 de abril, a convite da professora Taís
Vieira, também professora nos cursos de Comunicação e
Design da Faccat, a professora Mônica Greggianin participou
de uma conversa com os alunos do curso de Gastronomia da
Feevale. O tema da palestra foi o Design de Experiências e o
Design para Emoção, e como essas vertentes do Design
podem se inserir em diferentes contextos, inclusive no
gastronômico. A professora Mônica levou aos alunos
exemplos da união das duas áreas (Design e Gastronomia) e
instigou os alunos a pensarem que tipo de experiência pretendem oferecer aos seus clientes,
sabendo que as pessoas não buscam comida apenas para matar a fome. Nesse sentido, o
objetivo da conversa foi mostrar como o Design pode ser um aliado quando se pensa em
serviços na área gastronômica.

Professores Andrea Athaydes e Marlon Bauer promovem
Interdisciplinaridade entre cursos de Design e Relações Públicas
No dia 26 de abril
iniciou-se

a

atividade
interdisciplinar
entre a disciplina
de
ao

Atendimento
Cliente

Ouvidoria

e
da

professora
Andréia Athaydes, do curso de Relações Públicas, e a de Design de Interiores, do prof. Marlon
Bauer, do curso de Design, da Faccat.

Reuniões semanais
Durante o mês de abril, nas reuniões semanais tratou-se dos seguintes assuntos e/ou
realizou-se as seguintes atividades: organização da Aula Inaugural; contato com os professores
Marlon e Taís sobre as sugestões de novas disciplinas e bibliografias para curso de Design;
reunião com prof. Delmar sobre avaliação institucional, visita do MEC aos cursos da instituição,
incluindo o curso de Relações Públicas; professores que fazem parte do NDE deverão ter
responsabilidade da qualidade das bibliografias de curso pelo grupo de professores do NDE,
por meio de documento assinado; acessibilidade e requisitos legais e normativos inseridos
diretamente no IAC; pesquisa de valores de bibliografia do curso de Design; desenvolvimento
de tabela com todas as obras dos componentes curriculares; atualização em relação a ano de
edição e pesquisado valores de cada obra em livrarias on-line (Saraiva, Cultura, etc.);
organização de ementa, objetivos e bibliografia da disciplina de Legislação e propriedade
Intelectual para o curso de Design; organização do edital para docente da disciplina de
Ergonomia; visita ao laboratório de Engenharia para possíveis parcerias com a disciplina de

Design de Produto; desenvolvimento de tabela com todas as obras dos componentes
curriculares; Reunião com prof. Augusto sobre disciplinas que ocorrerão em 2018/2; leitura e
avaliação dos perfis de estágio de Design, para atualização das atividades e demais
informações; leitura e avaliação dos planos dos componentes curriculares de Filosofia,
Sociologia e Antropologia, discutidos e unificados pelos docentes entre o final de 2017 e início
de 2018 para considerações e contribuições de novo conteúdo; atualização das novas
bibliografias no PPC de Design; contato com o Fashion Revolution para cadastramento da
Faccat como IES participante.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

MAIO
por NDE Design

Alunos de Design da Faccat participam do Fashion Meeting
Lançamentos
No dia 3 de maio, os alunos do curso de Design, assistentes da Coordenação, Michele Masera e
Anaysa Bueno juntamente com a professora de Moda, Mônica Greggianin, estiveram presentes
no Fashion Meeting Lançamentos, buscando referências e o conhecimento para a área de
Design, principalmente da Moda. O evento é voltado a quem trabalha, estuda ou simplesmente
ama moda e já reuniu importantes nomes do cenário fashion nacional e cases de diferentes
modelos de negócio, com o objetivo de identificar as muitas direções que o segmento está
tomando.
A primeira convidada do dia, Alice Salazar, maquiadora, influencer digital, e empreendedora de
sucesso afirmou “Eu sou eu mesma e vi que ser espontânea é importante. As coisas surgiram
ao natural e fui abraçando”, para ela na crise aprende-se a se reinventar.
Os mais de 600 participantes puderam assistir o painel DNA, com foco no setor
coureiro-calçadista, entre o estilista Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design da
Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos) e o estilista Anderson Haag, designer de calçados da empresa Via Uno. Ambos
concordaram que conforto é a palavra da moda, e que um produto não precisa ser novo para
estar na moda, o mais importante é transformar a matéria (matéria-prima), ou seja, um produto
que já foi sucesso no passado, volta ao auge com uma nova roupagem, uma nova cara, mais
adequada para a atual época. Rodrigues enfatizou que um profissional de design deve estar
atento que, antes do lançamento de qualquer produto ou coleção, é preciso estar bem alinhado
com a logística, com produção e com o ponto de venda.
A última convidada do evento foi a estilista Patricia Bonaldi, influencer digital, que contou a sua
trajetória empreendedora e como tudo começou, ela disse que no final da sua faculdade de
direito foi que descobriu seu talento e gosto pela moda e criação própria de vestidos, “nunca

imaginei que poderia fazer roupas para as pessoas, eu fazia as minhas, e as pessoas me
pediam para fazer para elas”.
Segundo o coordenador do Curso, professor Augusto Parada, os participantes chegam cheios
de entusiasmo e com um rico conhecimento sobre moda, sobre design, sobre as possibilidades
digitais destas duas linhas que andam juntas, e ele tem certeza que os alunos repassaram
muito do que aprenderam aos seus colegas.

Luciane

Raupp

participa

do

projeto Maturidade Ativa no Sesc
No dia 8, a professora Luciane Raupp esteve com
participantes do projeto Maturidade Ativa, do
Sesc para fazer orientação na escrita de um livro
de textos autobiográficas.

Encontro Interdisciplinar promovido pelos professores Andréia
Athaydes e Marlon Bauer
Na noite de 10 de maio, foi realizada a segunda etapa da atividade interdisciplinar entre os
alunos de Design e Relações Públicas da FACCAT, onde parte dos alunos de Relações Públicas
compareceram na aula do professor Marlon Bauer da disciplina de Design de Interiores e

metade de seus alunos estiveram na disciplina de Atendimento ao Cliente e Ouvidora da
professora Andréia Athaydes.

Aula interdisciplinar entre os cursos de Design, Comunicação e
Turismo
Na noite de 10 de maio, reuniram-se no Auditório 3 do Centro de Eventos turmas dos cursos de
Design, Comunicação e Turismo. As disciplinas de Ecodesign, Psicologia do Consumo e
Técnicas de Comunicação no Turismo juntaram-se para pensar sobre ecoturismo,
conscientização ambiental, design de experiência e consumo consciente. Os alunos das
professoras Mônica Greggianin, Taís Vieira e Marley Tavares trabalharam em equipes
multidisciplinares e pensaram em experiências que podem projetar para alunos de 11 a 13 anos
e que os conscientizem da importância do cuidado com o ambiente. Da atividade saíram
discussões e ideias incríveis!

Coordenador do curso de Design participa da premiação ao
diretor-geral da Faccat
O diretor-geral das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), Delmar Backes, foi agraciado
com a Medalha do Mérito Farroupilha, que é mais importante honraria concedida pela
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A solenidade ocorreu na tarde do dia 16 de maio,
no salão Júlio de Castilho da Assembleia gaúcha. Na ocasião, a medalha foi entregue pelo
deputado estadual João Fischer (PP), que foi o proponente da homenagem, e pelo presidente
da Casa, deputado Marlon Santos (PDT). Autoridades, amigos, representantes da Faccat, como
o coordenador do curso de Design, professor Dr. Augusto Parada, e familiares de Backes
acompanharam o cerimonial. Além de diretor da Faccat, Backes é o presidente do Conselho
Regional de Desenvolvimento do Paranhana-Encosta da Serra (Corede).
Ao justificar a indicação de Backes para receber a medalha, o deputado Fischer, lembrou o
currículo do homenageado na área da educação, especialmente na Faccat. "É uma pessoa à
frente de seu tempo", definiu, citando a criação do Centro de Eventos da faculdade como a mais
recente obra da gestão do homenageado. O parlamentar também destacou o trabalho de
Backes desenvolvido junto ao Corede Paranhana/Encosta da Serra. "Essa homenagem
transcende a sua pessoa, é uma homenagem à educação e à gestão feita com qualidade",
salientou Fischer, destacando ainda que ao longo de várias décadas o professor Delmar liderou

diversas empreitadas pelo desenvolvimento da região, como a criação da rodovia que hoje liga
o Vale do Paranhana ao Litoral, a RS-474.

CURSO DE EXTENSÃO – D
 esign Thinking a Jato
O Design Thinking é um modelo mental que
pode ser praticado por todos. Esse curso de
rápida duração disseminou os conceitos e
principais ferramentas do Design Thinking e
como aplicá-las na inovação, seja ela de
produtos ou comunicação.
Design Thinking é um modo de pensar a
inovação para produzir soluções reais e
condizentes

com

as

necessidades

das

pessoas, dos negócios - e possibilidades - do mercado.

Alunos do Design visitam a terceira feira de estágios e empregos
Na noite do dia 16 de maio, os alunos do curso de
Design aproveitaram para visitar a terceira edição da
Feira de Estágios Empregos. A feira promove uma maior
integração entre o mercado de trabalho e os alunos do
curso,

possibilitando

que os estudantes possam

conhecer as empresas da região e verificarem o
mercado da área.

Carolina Rispoli apresenta trabalho em Barcelona
Entre os dias 23 e 26 de maio, a professora
Carolina Rispoli participou, em Barcelona, do
LASA-Latin American Studies Association 2018, a
maior

associação

profissional

do

mundo

composta por pessoas indivíduos e instituições
dedicadas ao estudo da América Latina. A missão
da LASA é promover o debate intelectual, a
pesquisa e o ensino sobre a América Latina e
Caribe e seus povos em todas as Américas,
promover os interesses do seu quadro diversificado de sócios e incentivar a participação cívica
por meio do aumento de uma rede de relacionamentos e debate público. Carolina participou do
painel Prisões e Detenções apresentando o paper "Discursos de exclusão: análise de
indenizações por situação degradante no sistema penal brasileiro".

Palestra sobre Dispositivos Digitais

O Núcleo de Atendimento Psicológico do Vale do Sinos
(NAP-VS) lotou seu auditório, no dia 28 de maio, com
mais de 120 pessoas (profissionais da área da
psicologia,

educação

e

comunicação,

além

de

empresários, jornalistas e estudantes), que foram
assistir a palestra “Sinto, logo existo na realidade
virtual”, do professor Doutor Eduardo Zilles Borba.

CURSO DE EXTENSÃO – AutoCAD 2D
Os cursos de Comunicação e de Design
promoveu o curso de AutoCAD 2D nos
dias 26 de maio e 2 de junho. As aulas
ocorreram das 8h30min às 16h30min,
ministradas por Cleber Luis Thewes
Gasparini, técnico em edificações que
atua na área ambiental, desenvolvendo
levantamentos

topográficos

e

seus

respectivos projetos; atua também na
construção

civil,

elaborando projetos

arquitetônicos,

complementares,

ampliações, regularizações e em projetos
de móveis sob medida.

Reuniões semanais
Durante o mês de maio, nas reuniões semanais tratou-se dos seguintes assuntos e/ou
realizou-se as seguintes atividades: Reunião de colegiado com prof. Augusto Rodrigues Parada,
e as professoras Marcia Regina Diehl, Marley de Almeida Tavares Rodrigues e Monica
Greggianin, para tratar sobre o Projeto Pedagógico de Curso – PPC vigente do curso de Design.
As bibliografias deverão estar atualizadas e as Competências Institucionais serão substituídas
pelas Competências Transversais, de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI da
Faccat, e deverão constar nos Planos de Ensino essas competências transversais com breve
explicação das habilidades. Ainda no PPC do curso de Design é necessário atualizar o texto
sobre “Laboratórios”. Deverá estar claro no texto dos Projetos Pedagógicos de Curso todas as
atividades

desenvolvidas

pelos

professores,

no

que

diz

respeito

a

projetos

de

interdisciplinaridade e de extensão. Durante a reunião o coordenador e as professoras
acordaram que a Semana Acadêmica de Comunicação e de Design ocorrerá entre os dias cinco
e oito de novembro e que será criado um Comitê da Semana da Comunicação e do Design,

onde todos os professores dos cursos poderão participar. Em princípio os temas da Semana
serão: sentimento, amor, lovemark, experiências com marcas. As noites serão compostas com
palestra, desfiles, LAb 200 e oficinas. As oficinas serão obrigatórias para os alunos da noite em
que elas ocorrerão. As professoras ficaram encarregadas de pesquisar sobre profissionais que
possam palestrar e fazer oficinas durante a semana. Sobre o Conexão Faccat ficou acertado
que o haverá uma reunião com a AGECOM para acertar detalhes dos estandes dos cursos.
Prof. Augusto informou que a professora Marley pode iniciar o desenvolvimento da Revista
Digital com sua supervisão. Foi dito, ainda, que o NDE juntamente com o prof. Augusto deverá
buscar as pesquisas dos alunos do ano de dois mil e dezessete preparar planejamento do
curso para o próximo ano. Foi recomendado pelo coordenador que o NDE deverá fazer
calendário e composição das pré-bancas de TCC, que serão realizadas na semana de
substituição, entre os dias quatro e sete de junho. Atualização do PPC de Design: Planos de
ensino de componentes curriculares do curso com as novas Competências Transversais e suas
habilidades. Criação de tabela com as Competências Transversais e pesquisa e atualização do
texto sobre “Laboratórios”. Relação de possíveis equivalências entre disciplinas atuais do
currículo de Design e as novas disciplinas sugeridas pelo corpo docente do curso. Relação de
carga horária e conteúdos. Revisão das disciplinas de Estágio e Projeto Interdisciplinar do
curso de Design. Pesquisa de possíveis profissionais que possam palestrar e fazer oficinas
durante a semana da Comunicação e do Design. Pesquisas dos alunos de 2017 para preparar
planejamento do curso para 2018. Organização de calendário e composição das pré-bancas de
TCC. Atualização do Relatório Anual de curso com informações e fotos de projetos de
interdisciplinaridade e de extensão dos professores.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

JUNHO
por NDE Design

Palestra sobre Empreendedorismo

No dia 6 de junho, a convite da professora Marley Rodrigues, o publicitário Gabriel Suminski
palestrou para professores e alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Relações
Públicas e Design. O tema tratado foi Empreendedorismo e Gabriel falou sobre a sua
experiência com a Bio8, startup que propõe em seu modelo de negócio a valorização de
resíduos

sólidos

através

da

transferência

de

tecnologia,

conectando

geradores,

empreendedores e mercados. Gabriel contou que a Cooperativa nasceu em janeiro de 2017,
com a união de pessoas com objetivos comuns e habilidades distintas, caracterizando uma
proposta de trabalho transdisciplinar, plural e democrática. A Bio8 oferece transferência de
tecnologia em gerenciamento de resíduos, prestação de serviços na transformação de resíduos
sólidos em produtos, legislação ambiental, máquinas e equipamentos, processo de
beneficiamento, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado e marketing verde.
O palestrante explicou para os alunos que de todos os resíduos no Brasil, os que são
direcionados para reciclagem, 60% são considerados sem valor comercial e, portanto,
descartados. Aterrar resíduos não gera receita, benefícios socioambientais e nem ganho de
imagem, significando custo para as empresas. A Bio8 atende a esta demanda prestando
serviços na busca de soluções para resíduos sólidos diversos, inclusive os considerados sem
valor comercial.

Professora Marcia Diehl participa
do Design Culture Symposium
2018 - Research Through Design
A professora Marcia Regina Diehl, participou nos
dias 07 e 08 de junho, em Porto Alegre, do Design
Culture Symposium, que tratou do tema "Research
Through Design". Tal simpósio contou com a
participação internacional do professor Stan
Ruecker da University of Illinois.

Professor Eduardo Zilles palestrou no Seminário Nacional da
Indústria Calçadista (SNIC)
Evento

debate

marcas

e

tecnologias

com

palestrantes do Brasil, Estados Unidos e Dinamarca
e o professor da Faccat, Eduardo Zilles Borba
debateu sobre realidade virtual e aumentada.
Eduardo foi convidado pela Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) para ser
um dos palestrantes no 22º Seminário Nacional da
Indústria Calçadista (SNIC 2018) junto com um time de seis palestrantes nacionais e
internacionais que debateram o tema “Marcas, Tecnologias e Disrupção”. O evento ocorreu no
dia 13 de junho.
O SNIC tem o objetivo de construir um conhecimento sobre temas relevantes para empresários
e gestores da área calçadista, sendo o principal encontro anual dos profissionais da indústria e
varejo deste setor. Além de Eduardo, que apresentou a palestra “Realidade virtual e aumentada:
construindo experiências multissensoriais com as marcas”, a programação da SNIC teve em

destaque Ênio Garbin (IBM, Brasil) e Peter Kronstrom (Copenhagen Institute for Future Studies,
Dinamarca), que debateram sobre inteligência artificial e o futuro do varejo, respectivamente.

Professora Marcia Diehl apresenta trabalho na II Jornada de
Estudos Avançados em Design
Nos dias 12 e 13 de junho, a professora Marcia Diehl participou da II Jornada de Estudos
Avançados em Design, no Campus Unisinos (Porto Alegre/RS), cuja temática foi "Ecossistemas
Criativos, Colaboração, Sustentabilidade, Inovação, Dispositivos e Tecnologia".
O evento de abrangência nacional, reuniu pesquisadores, professores e estudantes do campo
do Design. No dia 12, apresentou seu trabalho "O Design Estratégico como Abordagem
Projetual para o Mundo da Internet das Coisas", que foi amplamente discutido por todos os
participantes. O trabalho apresentado tem por objetivo discutir processos criativos para
geração de inovação tecnológica, no caso, tecnologia digital.

CURSO DE EXTENSÃO – Criatividade em Realidade Virtual
Aumentada
Nos dias 16 e 30 de Junho (sábados), o professor
Eduardo

Zilles

Borba,

ministrou

o

curso

Criatividade em Realidade Virtual e Aumentada na
FACCAT. Nos dois encontros foram apresentadas
e debatidas técnicas de uso da realidade virtual e
aumentada para diversos setores: comunicação,
design, marketing, jogos digitais, arquitetura,

engenharia, administração, pedagogia, enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia,
psicologia, entre outros. Também, houveram sessões práticas com óculos de realidade virtual e
hologramas em realidade aumentada.

Professor visita Universidade de São Paulo (USP) para reuniões
científicas a respeito de projeto de pesquisa
O professor Eduardo Zilles Borba esteve 3 dias - 16 a 19 de junho de 2018 - realizando
pesquisas sobre realidade virtual junto ao Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da
Universidade de São Paulo (CITI-USP). Na oportunidade, Eduardo participou de reuniões
científicas com o coordenador do CITI-USP, Prof. Dr. Marcelo Zuffo, e pesquisadores do
departamento. A pauta das reuniões foram o projeto de pesquisa "Tangible Cyber-Archeology",
projeto no qual um sítio arqueológico é totalmente simulado em realidade virtual, porém as
paredes com marcas e pinturas rupestres são recriadas no mundo físico através da técnica da
impressora 3D para que o usuário sinta o espaço virtual ao tocar as paredes 3D no mundo real.
O professor da Faccat faz parte deste projeto de pesquisa do CITI-USP, desde 2014, sendo um
dos pesquisadores responsáveis por conduzir estudos com usuários para medir o nível de
realismo, interatividade e envolvimento da pessoa com o cenário virtual, a fim de criarem
experiências cada vez mais imersivas.

Na foto à esquerda, prof. Eduardo numa simulação em realidade virtual. Na foto à direita, com pesquisadores da
USP.

Saída de Campo do
Projeto EIA Alegre
No dia 17 de junho, o
professor
esteve
sociedade

Mateus

Portal

novamente
EIA

na

Alegre,

localizada na zona rural de
Morro Alto, no interior de
Taquara, para a realização de fotografias com as pessoas locais, fazendo parte do projeto de
extensão e interdisciplinaridade EIA Alegre.

Curso de Capacitação
No dia 25 de junho a Vice Direção de Extensão e Assuntos Comunitários realizou a Capacitação
do Módulo de Extensão e Assuntos Comunitários do Sistema Acadêmico da FACCAT. A
assistente da coordenação dos cursos de Design, Relações Públicas e Publicidade e
Propaganda, Michele Masera participou da capacitação que teve como objetivo capacitar
professores e colaboradores para o cadastro de extensões no sistema de gestão SAGA Sistema Administrativo de Gestão Acadêmica.

Professor Eduardo Zilles publica artigo no Congresso Científico
IAMCR, nos Estados Unidos
De 20 a 25 de junho foi realizado o congresso anual da International
Association for Media and Communication Research (IAMCR), na
University of Oregon, em Eugene (Estados Unidos). Nesta edição do
evento, o professor Eduardo Zilles Borba publicou o artigo “A new

informational layer of reality”, no qual apresenta reflexões sobre as possibilidades de uso da
realidade aumentada como uma nova camada de comunicação entre organizações e pessoas.

Professor Eduardo Zilles Borba publica capítulo de e-book em
Portugal
No dia 28 de junho, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da Universidade
do Minho, em Braga (Portugal) publicou o e-book “Publi-cidade e comunicação visual urbana”. A
obra traz artigos de pesquisadores lusófonos que, de alguma forma, exploram questões
estéticas e narrativas da publicidade na cidade e suas relações com os consumidores.
Na oportunidade, o professor da
Faccat

Eduardo

Zilles

Borba

escreveu o capítulo “”Uma nova
camada

na

realidade:

realidade

aumentada, eletrónica e publicidade”,
juntamente aos coautores Marcelo
Zuffo (USP, Brasil) e Francisco
Mesquita
ensaio

(UFP,
sobre

Portugal),
a

aplicação

num
de

tecnologias holográficas emergentes
para a construção dA expressão das
marcas diante de um público cada
vez mais acelerado e conectado ao
universo digital.

Calçados BEIRA RIO convida professor para palestrar sobre
Indústria 4.0 e o futuro da comunicação
O professor Doutor Eduardo Zilles
Borba foi convidado pelos diretores da
Calçados Beira Rio para palestrar
acerca dos avanços tecnológicos da
Indústria 4.0 e suas possibilidades de
aplicações na indústria calçadista. Ele
falou para um grupo de gestores de
parques

industriais

de

filiais

da

empresa de todo o Brasil. O evento foi
realizado dia 30 de junho, sendo parte
do encontro anual de planejamento
estratégico da Beira Rio. A palestra
ocorreu no Hotel Business Center
Beira Rio (Santa Maria/RS). Na oportunidade, Eduardo falou para 300 pessoas, além de
promover interações com o público através de óculos de realidade virtual que simula um
ambiente de operações industriais numa fábrica de calçados, a fim de mostrar como funciona
um treinamento imersivo e interativo com simulador em realidade virtual.

Reuniões semanais
Durante o mês de junho, nas reuniões semanais tratou-se dos seguintes assuntos e/ou
realizou-se as seguintes atividades: revisão e organização dos planos de ensino dos PPCs de
Design do ano de 2015, 2016, 2017 e 2018. Revisão dos planos de ensino no Saga para
comparar com os planos que estão nos PPCs citados.
Contato com professor Rodrigo e professor Eduardo para sugestões de nomes para palestra da
Semana da Comunicação e Design. A partir do contato dos professores, serão chamados Alceu
Pires (designer de produto) e Roberta Ramos (trabalha temática do amor). Leitura do PPI da

Faccat. Preenchimento da tabela para compra dos livros. Participação em Banca de Seleção
Docente para disciplina de Ergonomia. Troca dos livros digitais por livros físicos em toda
bibliografia do Design.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

JULHO
por NDE Design

Formação Docente 2018/2
Entre os dias 9 e 13 de julho ocorreu a Formação Docente da FACCAT. Nessa semana de
atividades houve muita reflexão, planejamento e condução do semestre, aprofundando o tema
Avaliação: situações de avaliação e situações problema. Foram disponibilizados materiais de
apoio para o trabalho conjunto. Dentre as atividades propostas: Como avaliamos? O que
desejamos avaliar? Podemos dissociar o aprender do avaliar? Para que (serve) a avaliação?
Houve também, a reflexão sobre o papel do professor em sala de aula: um amigo, um exemplo,
um modelo, uma referência; o professor experiente, o professor orientador, o professor
colaborador, o professor mediador.

Professor Mateus Portal no FACCAT T
 rail Run
No dia 28 de julho aconteceu o Faccat Trail Run, com a participação de mais de 700 atletas, que
percorreram trilhas pelo interior da cidade. O evento teve mais de 400 voluntários da cidade de
Taquara, e entre eles, estudantes do curso de Design. Os acadêmicos voluntários
posicionaram-se em diversos pontos das diferentes modalidades e ficaram encarregados de
realizar todos os registros fotográficos do evento, coordenados pelo professor Mateus Portal.

Professor Igor Becker apresenta comunicação no Seminário de
Comunicação Institucional em Porto Alegre
O professor Igor Becker palestrou no I Seminário de
Comunicação Institucional no dia 31 de julho, em
Porto

Alegre,

que

ocorreu

na

Câmara

Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul, cujo tema
central foi posicionamento da marca fomentando o
engajamento. Igor apresentou o Case Orquídea
Alimentos e afirmou ser muito importante que
possamos falar sobre as estratégias para melhor
posicionar

a

marca no mercado e qual a

importância da comunicação institucional para a
empresa.

Convite para participação no 4. Concurso
de Design do portal Projetar.Org

Em junho foi lançado um convite aos alunos e professores do
curso para participarem do 4. Concurso de Design que oferece
premiações aos três primeiros colocados nos valores de R$
2.000,00; R$ 1.400,00 e R$ 800,00, respectivamente.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

AGOSTO
por NDE Design

Professora Mônica Greggianin tem artigo publicado em revista e
sites i nternacionais
A professora Mônica Greggianin teve publicado seu artigo no periódico Fashion and Textiles,
sobre atributos de projeto para sutiãs. Além do artigo, o Daily Mail da Inglaterra publicou uma
reportagem sobre sua pesquisa de Mestrado com o tema "O Sutiã como Mercadoria
Contemporânea em uma Perspectiva Cognitiva."

Professor Eduardo Zilles Borba palestra no evento "Prato
Principal" da Associação Comercial, Industrial e de Serviços
(ACI-NH/CB/EV)
O professor Eduardo Zilles Borba palestrou aos empresários e profissionais vinculados à
ACI-NH/CB/EV, no dia 7 de agosto. Na oportunidade, apresentou sua palestra "Era Digital: como

as tecnologias exponenciais estão mudando
as pessoas e os negócios?", na qual apresenta
os principais tópicos de inovação tecnológica
e futurismo, procurando orientar os gestores a
pensarem seus negócios de acordo com os
modelos

mentais

da

sociedade

digital.

Também apresentou cases de organizações
disruptivas

que

já

utilizam

recursos

tecnológicos avançados: realidade virtual,
realidade aumentada, internet das coisas,
inteligência artificial, entre outras.

Professor realiza palestra no Congresso Sul Letras (UNISC)

O professor Eduardo Zilles Borba realizou a palestra de fechamento do Congresso Sul Letras,
realizado pelo PPG Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), no dia 22 de agosto. O
evento de abrangência nacional, reuniu pesquisadores, professores e estudantes do campo das
Letras, Literatura e Comunicação, totalizando 150 pessoas. A palestra "Narrativas Imersivas:
realidade virtual, avatares e multissensorialidade", destacou os avanços das tecnologias
digitais como meios técnicos que incentivam a participação do usuário (de corpo inteiro) a
mergulharem no conteúdo digital.

Incentivo à participação das atividades do curso
A coordenação do curso de Design tem realizado
diversas atividades com o intuito de envolver os
acadêmicos nas atividades do curso objetivando
criar uma rede de relações fortalecida. No mês de
agosto, foi realizada uma chamada para doações
de caixas de papelão que comporiam o estande do
curso no Conexão FACCAT.
Outro

exemplo de atividades que visam o

envolvimento dos acadêmicos com o curso da
FACCAT são as publicações referentes às ofertas
de oportunidades de trabalho na área. Alguns
exemplos podem ser visto nas imagens abaixo.

SETEMBRO
por NDE Design

Professor Eduardo Zilles Borba publica artigo no Intercom2018
Professor Eduardo Zilles Borba, juntamente com aluna
do curso de Comunicação, publicaram o artigo
"Influenciadores Mirins: conceitos e estratégias na
construção da imagem das marcas para os seus
seguidores", no 41. Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação

(Intercom

Júnior).

Além

deste,

publicaram o artigo "Perspectivas de uso da realidade
aumentada na construção do imaginário com as
marcas". O evento ocorreu em Joinville/SC, entre os
dias 2 e 8 de setembro. Os artigos estão disponíveis nos anais online do Congresso, no Portal
Intercom.

Professora Carolina Rispoli apresenta trabalho sobre Direitos
Humanos em Lisboa
No dia 10 de setembro a professora Carolina
Ríspoli apresentou o trabalho "Dignidade precária:
análise de indenização por situação degradante
no sistema penal brasileiro" no painel sobre
violência no Brasil, no grupo de trabalho de
Direitos Humanos, no Congresso Internacional
"Law and Citizenship Beyond the States" - Lisboa,
ISCTE-IUL. O congresso é uma iniciativa do
Research Committee on Sociology of Law da

Associação Internacional de Sociologia, em parceria com a Secção Temática de Sociologia do
Direito e da Justiça da Associação Portuguesa de Sociologia. Em seu trabalho Carolina fala
sobre os mais de 600 mil presos para cerca de 370 mil vagas, o Brasil detém a quarta maior
população prisional do mundo, de acordo com o Infopen (2016). Além da superlotação, os
espaços prisionais brasileiros são conhecidos por suas péssimas condições de manutenção,
com problemas de saneamento, higiene e estrutura. Às más condições, somam-se os seguidos
relatos de presos sobre maus-tratos, tortura e o cumprimento de regras estipuladas por
facções criminosas.
Por meio da Análise Crítica do Discurso (Fairclough 2001; 2005), o trabalho examinou as
primeiras sentenças proferidas em favor dos encarcerados, identificando os elementos
jurídicos, sociais e morais presentes na estipulação das indenizações financeiras por dano
moral em função da situação de encarceramento ser considerada degradante. Outro objetivo
do artigo é observar como os atores, especialmente juízes e desembargadores, se relacionam
com as categorias dignidade humana e situação degradante, dialogando especialmente com o
conceito de vida precária, de Judith Butler (2006).

Chamada

para

Atividades

Complementares
Durante o mês de setembro, foi anunciado via
página do curso no Facebook, um convite para
realização

de

atividades

complementares.

A

atividade da ocasião estava relacionada com o
Conexão FACCAT 2018, e requeria que os
acadêmicos participantes auxiliassem a receber os
alunos do Ensino Médio nas dependências da
FACCAT e nos laboratórios do curso.

XVI Mostra de Iniciação Científica e VIII
Salão

de

Extensão,

Pesquisa

e

Pós-Graduação
Em meados de setembro ocorreu a XVI Mostra de Iniciação
Científica

e

VIII

Salão

de

Extensão,

Pesquisa

e

Pós-Graduação. O coordenador do curso de Design, prof.
Dr. Augusto Parada compõe o Comitê Científico que
trabalha em prol de despertar a vocação científica nos
estudantes de graduação da FACCAT através da promoção do intercâmbio e divulgação dos
trabalhos de iniciação científica desenvolvidos por acadêmicos da FACCAT e de demais
instituições de Ensino Superior.

Projeto Ciranda Musical
No dia 19 de setembro, a vice-diretora de
Graduação Carine Backes e o assessor da
direção
recebidos

Álvaro
pela

Bourscheidt

foram

professora

Marley

Rodrigues e pelos alunos dos cursos de
Design,

História

e

Publicidade

e

Propaganda, que fazem parte do projeto
interdisciplinar,
projeto.

para

conhecerem

o

Conexão FACCAT 2018
Nos dias 25 e 26 de setembro
ocorreu o Conexão FACCAT. O
evento

incluiu

feira

profissões,

visita

laboratórios

dos

de
aos

cursos,

atrações culturais e sorteio de
brindes, como tablets e bolsas
de

estudo.

Os

estudantes

puderam aproveitar o Conexão
para

conhecer

opções
graduação

de
e

melhor

as

cursos

de

fazer

sua

inscrição para o vestibular. O estande do curso de Design recebeu vários interessados em
conhecer melhor tanto o curso quanto seus laboratórios.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

OUTUBRO
por NDE Design

Palestra sobre Fotografia
No dia 03 de outubro o professor Mateus Portal ministrou uma palestra sobre fotografia na
Confraria da Organização, evento realizado pela empresa Prat-k em sua loja Casa + Prat-k, de
Porto Alegre/RS. O evento foi direcionado ao segmento de Personal Organizers e contou com a
presença de 50 participantes entre clientes da Prat-k e Personal Organizers.

Professor Mateus Portal recebe mestrando para realizar
bate-papo com alunos

No dia 08 de outubro o professor Mateus Portal recebeu o mestrando em Desenvolvimento
Regional, Maurício Luz Wams, para participar de um bate-papo sobre construção de ideias,
gêneros cinematográficos e curtas metragens. O palestrante abordou as várias áreas
necessárias para produzir o curta metragem, desde a idealização do projeto até sua finalização
na edição explorando a linguagem cinematográfica, fundamental para que um curta tenha uma
ótima qualidade.
Na sequência, dia 22 de outubro, os alunos tiveram outro bate-papo. Desta vez sobre Direção de
Som quando então Maurício apresentou conceitos, reflexões e diferentes práticas de como
fazer o som de um filme. Exercitou as etapas da produção sonora desde o roteiro, passando
pelas variadas formas de captação do som direto até a construção do desenho de som,
debatendo a valorização, postura e aptidão do profissional de som dentro do mercado
cinematográfico atual.

Professora Carolina Rispoli apresentou artigo sobre Direitos
Humanos
No dia 18 de outubro a professora Carolina Ríspoli apresentou o paper "Dignidades invisíveis:
gramáticas discursivas na indenização por dano moral por superlotação no sistema prisional
brasileiro", no 9. Congresso Internacional de Ciências Criminais que ocorreu na PUC-RS.

Ticiano Paludo participou da V International Conference on
Mythcriticism Myth and Audiovisual Creation
No dia 26 de outubro o professor Ticiano Paludo apresentou seu artigo intitulado "Mitologia
Musical: eternidades possíveis em videoclipes", na V Conferência Internacional sobre
Mitocrítica e Criação Audiovisual. O evento ocorreu na Universidad Complutense de Madrid e
analisou o impacto do mito na criação audiovisual de 1900 até os dias atuais em filmes, séries
de TV, videogames, quadrinhos manganime e artes cênicas.

Professora Carolina Rispoli apresentou artigo sobre identidades
nacionais, gênero e sexualidade
No dia 30 de outubro a professora Carolina Ríspoli
apresentou o trabalho "O lugar das mulheres na memória
cultural",

no

Colóquio

Internacional

"DecliNações:

questionando identidades nacionais, gênero e sexualidade".
O colóquio tratou sobre temas importantes para nossa
sociedade atual, como o resgate de escritoras e outras
artistas esquecidas ou silenciadas, releituras feministas de
obras literárias e filmes, gênero e a formação de cânones
nacionais de literatura, movimentos sociais e ações
artísticas contra feminicídios e violência de gênero, a

construção colonial do sujeito mulher, silenciamento de culturas não patriarcais, reestruturação
do conceito família, legislações coloniais, resistências conservadoras aos processos
emancipatórios, estratégias de empoderamento de mulheres e do vasto leque de pessoas
dentro da dissidência sexo-genérica e articulação entre gênero, raça e classe social.

Apresentação de trabalho no X CIDU - Congresso Internacional de
Docência Universitária

As professoras Marcia Diehl - Design, e Maria
de Fátima Reszka - Pedagogia, apresentaram o
resultado de trabalho de pesquisa realizado
em parceria com a Universidad Catolica de
Murcia - UCAM, no X Congresso Internacional
de Docência Universitária - CIDU, ocorrido de
30 de outubro à 1 de novembro na PUC-RS, em
Porto Alegre.
A pesquisa teve como objetivo investigar a
aplicação

de

metodologias

criativas

na

solução de desafios e práticas inovadoras pensando a formação de professores nos cursos de
Pedagogia para a Educação Infantil. Sendo um projeto internacional, a pesquisa foi realizada
nas duas instituições: FACCAT/Brasil e UCAM/Espanha. No Brasil foi utilizada a abordagem
Design Thinking com 53 acadêmicos na disciplina de Metodologia de Ensino. O artigo resultante
da pesquisa será publicado nos Anais do Congresso.

NOVEMBRO
por NDE Design

Perfil do curso no Instagram é criado pela Agecom
No segundo semestre de 2018 o curso de Design passou a contar com perfil no Instagram para
divulgar suas atividades. A professora Aline Raimundo, coordenadora da Agecom, juntamente
com acadêmicos, desenvolveram uma identidade para o perfil e fizeram as primeiras
postagens durante a Semana da Comunicação e do Design, ocorrida no início de novembro.

Semana da Comunicação e do Design
Entre os dias 5 e 8 de novembro ocorreu a Semana da Comunicação e do Design. Em cada
noite houve uma atividade diferente e contou com a presença dos alunos e professore, assim
como a comunidade da Faccat.
A abertura da Semana da Comunicação e do Design ocorreu no dia 5 de novembro, no foyer do
Centro de Eventos da Faccat e contou com a participação da diretora de Marketing da empresa
de bebidas Fruki, Jaqueline Hartmann, e da sócia e gerente de negócios da WTF School,
Roberta Ramos. As ministrantes conversaram com os acadêmicos e comunidade de forma
interativa, em formato talking e abordaram a relação de amor entre marcas e públicos, por meio
das discussões “Construção de uma Lovemark” e “Amar para Transformar”.
No dia 6 ocorreu o Lab200, evento que premiou os melhores trabalhos dos acadêmicos dos
cursos de PP, RP e Design da Faccat do último ano. Houve, também, a palestra com Guilherme
Ermel, diretor de estratégia e inovação na SPA Agency, que abordou o tema “Por dentro de
Cannes: dissecando o maior festival de criatividade do mundo”. Ainda na noite de terça-feira,
ocorreu o lançamento da revista digital dos cursos de Publicidade e Propaganda (PP) e
Relações Públicas (RP), com artigos científicos dos melhores trabalhos produzidos pelos
alunos da graduação e pós-graduação.
No dia 7 de novembro ocorreu um desfile de moda, que representou o resultado do talento e
criatividade dos alunos que trabalharam desde o começo do semestre com produção

fotográfica, seleção e casting com modelos, entre outras ações. O desfile contou com a
parceria da loja Dispa de Taquara, que disponibilizou a maioria das peças ao evento, e também
do SENAC taquarense, com a realização do make-up dos mais de 30 modelos que participaram
do desfile, que foi aberto para a comunidade geral.
No dia 8 ocorreram as Oficinas, abertas para alunos dos cursos e também para a comunidade.
No

mesmo dia ocorreu a ExpoCiranda, exposição é alusiva à Ciranda Musical

Teuto-Rio-grandense, que ocorreu em Taquara de 1972 -1996. O evento marcou o encerramento
da Semana Acadêmica da Comunicação e do Design da Faccat. A organização da exposição foi
dos acadêmicos do curso de Relações Públicas, com a colaboração dos acadêmicos de
Publicidade e Propaganda; Design, e de História. O acervo completo possui mais de 1500
objetos.

Palestras de Abertura da Semana da Comunicação e do Design

LAB200 da Semana da Comunicação e do Design

Oficinas da Semana da Comunicação e do Design

ExpoCiranda

Na ExpoCiranda foram desenvolvidas ações para a
divulgação, e montagem da exposição, visando
atingir um público não apenas de quem conhece o
festival, mas também aqueles que não tiveram a
oportunidade

de

vivenciar

este

importante

acontecimento.

Professores do Design fazem parte do corpo editorial da Revista
Eletrônica iCom
Também na Semana da Comunicação e do Design
ocorreu o lançamento da revista eletrônica iCom. De
acordo com a professora Marley Rodrigues, a principal
finalidade da revista é promover a reflexão sobre o
papel da comunicação na sociedade como um todo.
“A revista busca uma orientação pluralista e seu
objetivo é publicar contribuições inovadoras que
proporcione aos leitores um espaço de reflexão de
trabalhos inéditos, de caráter acadêmico”, destaca.
A iCom é um periódico em formato eletrônico que tem
também

por

meta

divulgar

artigos,

resenhas,

entrevistas e pesquisas, tanto do mercado como do
meio acadêmico-científico das áreas da Comunicação
(Publicidade

e

Propaganda,

Relações

Públicas,

Marketing) e em eixos multi e interdisciplinar.
Os professores do Design que compõe o corpo
editorial, bem como a equipe de revisores Ad Hoc da revista iCom, são: Augusto Rodrigues

Parada, Eduardo Zilles Borba, Luciane Maria Wagner Raupp, Marcia Regina Diehl e Mônica
Greggianin.

Professora Marcia Diehl participou do P&D 2018 - Congresso
Brasileiro de Pesquisa & Desenvolvimento em Design
O 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design ocorreu no período de 05 a 08 de
novembro, no Centro de Convenções e demais dependências da Universidade da Região de
Joinville - Univille.
Como evento mais relevante da área no país, o P&D Design objetiva ser um espaço qualificado
para a difusão, trocas e debates sobre investigação e atuação no campo do Design, envolvendo
pós-graduação, institutos de pesquisa, empresas e organizações do âmbito local ao global. O
P&D tem como compromissos:
●

Divulgar a produção técnico-científica nacional no campo do Design, principalmente
oriunda dos programas de Pós-Graduação stricto sensu;

●

Promover a integração e o intercâmbio entre grupos de pesquisa no campo do Design;

●

Difundir a produção científica nacional e internacional nas diversas ramificações do
Design;

●

Aproximar pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes da área com
profissionais dos setores industriais/serviços, público e social;

●

Consolidar o Design como campo de pesquisa estratégica para o desenvolvimento do
país.

Os eixos temáticos discutidos no P&D 2018 foram Design: História, Teoria e Crítica; Design e
Ensino-aprendizagem; Design: Metodologias e Processos; Design e Sociedade; Design e
Sustentabilidade; Design e Tecnologia; Design e relações de uso; Design: Materiais e Processos
de Fabricação.

Pesquisa de TCC orientada por professora do Design é
apresentada no maior Congresso de Design do Brasil
No dia 7 de novembro, Tamara Huff apresentou artigo baseado em sua pesquisa de TCC
intitulado "Design estratégico e a sustentabilidade no desenvolvimento de embalagens: Case
Natura Sou". A pesquisa, orientada pela professora Marcia Diehl, foi realizada com o objetivo de
identificar a influência que a sustentabilidade das embalagens da linha Natura Sou exerce
sobre a decisão de compra de seus consumidores da cidade de Três Coroas. A pesquisa ainda
apresentou a relevância da sustentabilidade no desenvolvimento de embalagens, apontou a
importância do Design Estratégico no desenvolvimento de produtos sustentáveis, identificou as
características de sustentabilidade nas embalagens da marca Natura Sou, e relatou a
percepção dos consumidores da linha da cidade de Três Coroas sobre tais embalagens. Como
resultado, a pesquisa apontou que a maior influência na decisão de compra é a marca e a
qualidade do produto seguido do item sustentabilidade ambiental. O resultado da pesquisa foi
amplamente discutido com o público presente.

Professor Marlon Bauer, na disciplina de Layout de Interiores
promoveu videoconferência "Projetando Espaços" com Miriam
Gurgel
Uma das mais importantes referências no ramo
da

arquitetura

e

do

design

realizou

videoconferência para alunos do Design, na
disciplina de Layout de Interiores, ministrada pelo
professor

Marlon

Eduardo

Bauer.

A

videoconferência ocorreu no dia 22 de novembro
no auditório 4 do Centro de Eventos da Faccat.
“Foi um momento único. Ela é referência e os
livros dela integram a nossa lista de leituras. Ela
está na Austrália e conversou com nossos
acadêmicos”, ressaltou o professor Bauer.
Já na avaliação do coordenador do curso,
professor Dr. Augusto Parada, o evento foi uma excelente oportunidade para os alunos e
profissionais da área buscarem as referências e o conhecimento que precisam para a sua
formação continuada, em um contato com direto com a arquiteta Miriam.
Miriam Gurgel é formada em arquitetura pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, e em
Training and Assessment pelo Central TAFE WA, na Austrália. Fez cursos de aperfeiçoamento
em Architettura d’interni e Lighting Design, em Milão. Foi professora de decoração e design na
Escola Panamericana de Artes, em São Paulo, no Senac Araraquara, no Centro Universitário
Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, nos cursos de extensão da University of Western Australia
(UWA) e no TAFE WA, na Austrália. Atualmente atua como consultora e palestrante nas áreas
de arquitetura e design.

Professora Luciane Raupp publica o livro Cápsulas do Tempo
junto com acadêmicos
No dia 21 de novembro, a professora Luciane
Raupp, juntamente com alguns acadêmicos,
lançou o livro "Cápsulas do Tempo", com 130
páginas

de

histórias

de

pessoas

que

ultrapassaram obstáculos e conseguiram se
tornar exemplo de vida e de inspiração. A primeira
parte do livro é um relato de vida marcante dos
próprios autores e o segundo é uma biografia de
algum familiar ou parente, que foi homenageado.
Para a professora Luciane Raupp, no livro
“histórias inspiradoras são contadas por alunos inspiradores que foram motivados por uma
professora motivadora." "A gente lança a proposta e todo o retorno são os alunos que trazem
para nós. Eles se tornam os protagonistas neste processo de aprendizagem”, destaca o
coordenador do curso de Design, Augusto Parada.

Professor Mateus Portal lançou livro sobre Taquara
No dia 22 de novembro o professor Mateus Portal lançou seu
livro "Taquara - reflexos de um Mundo Novo" na Feira Literária e
Cultural de Taquara. O livro conta com fotos de Mateus e textos
de Magda Rabie e Gilmar Eitelwein. A realização foi da
Associação Amigos do Livro, da Prefeitura de Taquara, por meio
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e da Diretoria de
Cultura e do Ministério da Cultura, Governo Federal, através da
Lei Rouanet.

Professor Mateus Portal oferece aos acadêmicos, atividades que
unem a teoria à prática
No dia 25 de novembro professor do curso,
Mateus Portal, realizou atividade extra classe.
Na ocasião os acadêmicos visitaram os
Cânions Itaimbezinho para realizar exercícios
práticos de fotografia. Mateus explicou que
esse dia foi perfeito para que os acadêmicos
aplicassem todas as teorias aprendidas em
sala de aula no segundo semestre. A saída
técnica contou com o apoio da FACCAT, que
disponibilizou o transporte para acadêmicos e
professor. Esta atividade é resultado do
esforço empreendido pela equipe do curso de Design para aplicar as Metodologias Ativas nas
aulas.

Novo representante discente no Design
No dia 28 de novembro foi realizado o processo de eleição do novo representante discente do
curso de Design. Na ocasião, o discente Arthur Bilhalva Grawer foi eleito representante, tendo
como vice a discente Vanessa Elis dos Santos.

Professor Mateus Portal representa a FACCAT no Conselho
Municipal de Política Cultural de Taquara
No dia 27 de novembro o professor Mateus Portal participou da reunião do Conselho Municipal
de Política Cultural de Taquara que tratou diversos temas, como a alteração do Regimento
interno, projetos culturais em andamento e o andamento do Mapeamento Cultural. O conselho
tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno
exercício dos direitos culturais.

Coordenador do Curso foi avaliador em Banca de Mestrado
No dia 29 de novembro o coordenador do curso, prof. Dr. Augusto Parada participou como
avaliador em banca de qualificação de Mestrado na Universidade Feevale. O trabalho foi
apresentado pela mestranda Fernanda Isse, com o título “Eu tenho, eu posso, eu mostro: um
estudo de caso sobre os influenciadores digitais e o fenômeno hypebeast no Brasil. O convite
foi feito pelo PPG em Processos e Manifestações Culturais.

Atividades de relacionamento com a comunidade do curso

DEZEMBRO
por NDE Design

Professor Eduardo Zilles Borba palestrou
em

evento

nacional

realizado

pela

Abicalçados
Nos dias 07 e 08 de dezembro foi realizado no Centro de
Eventos do ParkShopping Canoas a Maratona MMX. Na
ocasião o professor Eduardo palestrou sobre "Realidade
Virtual

e

Aumentada:

construindo

experiências

multissensoriais com as marcas". O evento contou com a
participação de designers, estilistas e profissionais de
tecnologias de todo o Brasil, tais como: Vitorino Campos
(Animale), Alan Pierre (Farfetch), Alexandra Farah (WeAr),
Barbara Mativy (Insecta Shoe) e Gustavo Silvestre (Ponto Firme).

Coordenador do Curso foi avaliador no XVII Concurso Literário
Faccat - Jornal Panorama
No dia 10 de dezembro o coordenador do curso,
prof. Dr. Augusto Parada participou como avaliador
das 121 obras inscritas no Concurso Literário que
abrangem

contos,

crônicas

e

poemas.

A

premiação, ocorrida na livraria Ponto do Livro, foi
marcada pela integração e pelo bate-papo, tendo
música e leitura das obras vencedoras.

Reunião de Colegiado

No dia 11 de dezembro ocorreu a reunião de colegiado do curso de Design. Foram tratados
temas sobre avaliação formativa, metodologia ativa e interdisciplinaridade. Foi apresentado
aos professores as novas competências dos cursos. O coordenador do curso salientou a
importância da avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem e que necessita de
avaliações contínuas e sistemáticas que reflitam o desenvolvimento individual do aluno.
Sobre a interdisciplinaridade, o coordenador informou que o ano de 2018 foi muito produtivo,
diversos professores trabalharam em conjunto com outros cursos da Faccat, como por
exemplo o curso de Jogos Digitais, de História, de Comunicação, de Letras, entre outros. Em
relação às metodologias ativas, Augusto Parada reforçou que a sua utilização promove uma
maneira de buscar caminhos para que o aluno desenvolva autonomia e autodeterminação nos

campos pessoal, social e da aprendizagem, contribuindo muito para o desenvolvimento de sua
consciência crítica. Em seguida o NDE do curso apresentou a tabela de Metodologia Ativa
adotada no curso de Design.

Professores do Design participam de bancas de avaliação de
TCC's de vários cursos da FACCAT
O coordenador dos cursos de Design, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e as
professoras Marley Rodrigues, Mônica Gregiannin e Marcia Diehl, bem como outros
professores do curso participaram de várias bancas de avaliação de Trabalhos de Conclusão
de Curso, no dia 18 de dezembro.

Professora do curso e seu orientando, publicam artigo no
Universo Acadêmico
A FACCAT edita anualmente a revista Universo Acadêmico onde
publica os artigos derivados dos melhores Trabalhos de
Conclusão de Curso do ano.
Neste ano, um dos artigos publicados resulta do TCC "Doe Mais:
aplicação web para gerenciamento de doações", do acadêmico
Anderson R. Bragamonte, da graduação em Sistemas de
Informação. O trabalho foi orientado pela professora Marcia
Diehl, do curso de Design.

