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Revista de conteúdos digitais para públicos estratégicos, pioneira 

no segmento “revistas digitais gratuitas” com foco na 3ª maior indústria 

do mundo, a Economia Criativa — que atua em setores como Animação, 

Artes Cênicas, Artes Visuais, Cultura Popular, Design, Literatura,  

Mercado Editorial, Moda, Música, Publicidade, Rádio, TV, Arquitetura, 

Artesanato, Audiovisual, Entretenimento, Games, Gastronomia,  

Engenharia/Software e Turismo Cultural. 

Com firme compromisso com a experiência social a partir da contri-

buição  para o desenvolvimento científico, tecnológico e multicultural da 

sociedade, com comprometimento ético e responsabilidade social. 

Para consumidores antenados às novas tendências que valorizam 

os processos criativos, a inovação e, principalmente, que desejam  

contribuir para a construção da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social de nossa sociedade.

Uma revista criativa não apenas para docentes e discentes, mas tam-

bém para os moradores de Ipanema e toda a comunidade local, um 

produto inteiramente gratuito para o mercado da economia criativa.  

Revista
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A Mito Design entre-
vista Alex Lloyds da 
Lloyds Graphics, com 
sede na Nova Zelân-
dia. Alex nos apre-
senta o benefício do 
design em seu país e 
seu isolamento ge-
ográfico do resto do 
mundo. Tradicional-
mente, os neozelan-
deses eram um povo 
que tinha que pensar 
lateralmente para 
resolver seus proble-
mas por causa desse 
isolamento. Esse senso 
de engenhosidade e 
criatividade se mostra 
ainda hoje em alguns 
dos trabalhos mais 
originais de designers 
da Nova Zelândia.

Entrevista exclusiva 
com o papa do design 
no Brasil, o admirá-
vel Gilberto Strunck, 
profissional  graduado 
em Desenho Indus-
trial pela ESDI-UERJ e 
mestre em Comunica-
ção pela UFRJ. Atua na 
área como professor 
titular na UFRJ e como 
diretor da DIA Comu-
nicação, tendo como 
principais clientes: 
Coca-Co la e Banco 
Santander. Uma refe-
rência não apenas para 
quem está começan-
do, mas também para 
qualquer profissional 
de ponta. 

Projetos acadêmi-
cos criativos  
realizados pelos 
alunos da Escola  
de Design da  
UCAM Ipanema. 
Vale a pena  
conferir os nossos 
alunos atuando  
no mercado!

Lloyds  
Graphics

Gilberto 
Strunck

Trabalho 
dos alunos 

COLABORADORES

O prêmio dessa vez 
vai para nosso eterno 
José Abramovitz, in 
memoriam. Mestre em 
Ergonomia, professor 
tanto da UCAM Ipane-
ma quanto da Univer-
Cidade e da PUC-RJ. 
Trabalhou como de-
signer por mais de 45 
anos. Autor do logo do 
Inmetro, um dos mais 
conhecidos em todo 
o Brasil. Desenvolveu 
embalagens para a re-
nomada H Stern, entre 
outras empresas. Um 
bate-papo sobre meto-
dologia de projeto, um 
tema que era especial 
para nosso mestre.

Prêmio 
Prata da Casa

O projeto do pro-
fessor da Escola de 
Design da UCAM 
Ipanema, Aristides 
Dutra, se chama Con-
versação e compõe-
se de fotografias em 
sépia que têm como 
ponto de partida 
uma espécie de diá-
logo entre esculturas 
e seu entorno na 
cidade do Rio. 

Projeto 
Conversação
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Simone Figueiredo, M. Sc.
Coordenadora de Desenho Industrial e da Escola de Design

“O curso de bacharelado em Desenho Industrial 

está inserido na Escola de Design da UCAM Ipane-

ma e conta com ilustres e talentosos professores 

que, afinados ao mercado de trabalho, naturalmen-

te encaminham seus alunos aos meios de produção. 

O curso oferece a possibilidade dos alunos se for-

marem em quatro anos nas habilitações de Progra-

mação Visual e Projeto de Produto, conjuntamente. 

A integração desses dois grandes eixos do Design é 

um diferencial que garante ao alunado uma forma-

ção mais ampla e maior empregabilidade”. 
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Entrevista com Alex Lloyds / Nova Zelândia
Por Mito Design
-

y pLloyds Graphics
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Você poderia compartilhar 
conosco as principais 
vantagens e desvantagens 
de ser um designer na Nova 
Zelândia? Qual sua opinião 
sobre a cultura do design no seu 
país hoje?

Acho que o benefício do design na Nova 

Zelândia é seu isolamento geográfico do 

resto do mundo. Tradicionalmente, os 

neozelandeses eram um povo que tinha 

que pensar lateralmente para resolver seus 

problemas por causa desse isolamento. 

Esse senso de engenhosidade e criatividade 

por conta do isolamento se mostra ainda 

hoje em alguns dos trabalhos mais originais 

de designers da Nova Zelândia. É claro 

que em tempos de internet, tendências 

de design se espalham mais rapidamente 

e em alguns aspectos têm contribuído 

para a homogeneidade da cultura do 

design pelo mundo. Não vejo nenhuma 

desvantagem distinta em ser um designer 

na Nova Zelândia – de fato, é a difusão 

da World Wide Web que tem permitido 

aos designers daqui serem reconhecidos 

internacionalmente e oferecerem seus 

talentos para uma base global de clientes 

– competindo por trabalho com agências 

tops na Inglaterra, Estados Unidos e Europa 

e fazendo sua marca no processo.

_Cliente
CPR - Coffee Premuim Roast. Identidade visual e mix de comunicação. Projeto incluindo todo 
o material de marketing, copos, artigos de papelaria, letreiro, vestuário, embalagem e mais
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Trabalhando na área, 
qual foi o maior desafio 
que você já enfrentou?

Provavelmente meu maior desafio é lidar 

e convencer clientes que têm noções 

preconcebidas do que o “bom design” deve ser. 

Apresentar o que eu sinto que são soluções de 

design só para que o cliente me diga que sua 

esposa ou filho teve uma ideia realmente boa e 

“poderíamos tentar”. Isso, às vezes, pode levar 

à frustração, na medida que eu tento oferecer 

o que acredito serem alternativas melhores 

frente a uma visão cega do cliente. É claro que 

quando um cliente chega para mim com uma 

boa ideia que tem potencial, eu fico feliz de ver 

seus conceitos através da realização. Quando 

a ideia do cliente simplesmente não faz jus ao 

projeto, quanto mais experiente  vou ficando, 

acho mais fácil dar minha opinião, para que ele 

saiba o que eu honestamente penso (sendo o 

mais diplomático que posso).

Quais designers 
contemporâneos têm chamado 
sua atenção recentemente?

Não posso dizer que um designer ou artista 

em particular chamou minha atenção em 

algum nível, embora eu seja um ávido leitor 

de publicações de design e estou sempre 

impressionado com a riqueza de talento que há

lá fora. Por muitos anos eu admiro o trabalho 

feito por Hornall Anderson nos Estados Unidos, 

enquanto outras empresas deixaram uma 

duradoura impressão, incluindo WOW 

Branding, Capsule Design, Entermotion,

Q Brand Agency, e o tipógrafo Mark 

Simonson. Toda semana estou descobrindo 

novos designers pela internet, cujos 

trabalhos são realmente inspiradores – 

recentemente me deparei com um cara 

chamado David Drummond, cujo trabalho 

é na área de design de capas de livros: é 

puro, discreto e bonito.  E Logopond é outra 

maravilhosa fonte de inspiração – um site 

no qual os designers podem enviar seus 

trabalhos quando procuram um retorno e 

querem conhecer a opinião alheia.

Você é seletivo com seus 
clientes? Quais tipos de 
clientes você busca ter?

Como minha base de clientes tem crescido 

ao longo dos anos eu tive que me tornar 

mais e mais seletivo com os clientes com 

que me envolvo. Uma grande proporção 

do meu trabalho gira em torno da vibrante 

indústria do vinho local: nossa região  

tem sido a maior área de produção  

da Nova Zelândia. O restante dos meus 

clientes vêm de uma ampla gama  

de indústrias, incluindo turismo,  

varejo, serviços profissionais,

_Cliente
The Living Room
Identidade e letreiro
para um o café
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grande. De fato, os benefícios de trabalhar para você mesmo

em casa e com sua família por perto superam muito o 

rendimento potencialmente maior que se poderia ter 

trabalhando em uma agência. 

Claro que se eu não tivesse me envolvido com o design, teria 

adorado ser um carteiro – e quem sabe, um dia, ainda posso 

me tornar um! Andar de bicicleta e entregar cartas sempre me 

atraiu. Mas até que esse dia chegue, ainda há muito design 

ruim por aí que precisa ser melhorado por mim para que eu 

pare o que estou fazendo!

Como você convence seus clientes 
com suas ideias/soluções?

Geralmente, sou capaz de convencer meus clientes 

apresentando diversas ideias ou soluções para seus requisitos,

e mostrando como cada uma delas atende as suas 

necessidades. Eu sempre gostei de usar o argumento de que 

não importa o quão bom ou mal é projetada uma coisa – ainda 

custa o mesmo para imprimir – e que é sempre melhor investir 

um pouco mais de tempo e dinheiro no início do processo para 

garantir um resultado mais satisfatório. Design bom, design 

ruim – para a gráfica é apenas tinta no papel e sua preocupação 

geralmente não é o quão bem concebido o trabalho do 

cliente é. Essa é minha preocupação. Mostrar ao cliente os 

benefícios de um projeto bem planejado e implementado de 

forma eficiente: acredito que isso é parte da habilidade de ser 

um designer. Em outras palavras, não há vantagem em trazer 

um monte de fotos bonitas se o cliente não pode fazer uma 

conexão entre um projeto eficaz e um negócio melhor  

e mais rentável.

Há alguma coisa que você queira alcançar 
na sua carreira como um designer gráfico?

Estou em grande parte fazendo o trabalho que eu sempre quis 

fazer antes de criar a minha empresa e sinto que eu não estaria 

em vantagem se eu estivesse trabalhando em uma agência 

comerciantes e autoridades locais – o ponto em comum é que 

todos os meus clientes têm reconhecido a necessidade de um 

design eficaz e como isso tem impacto sobre a rentabilidade 

de seus negócios.

_Cliente
Single Serve Packaging 
Ltd. Identidade visual, 
naming e design de 
embalagens associadas 
para pacotes de dose 
única de azeite – 
incluindo o nome do 
produto, “Premoli”
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“Além da localização privilegiada, também optei  
pela tradição, minha mãe se formou aqui!”
Camila Tucci

Camila Tucci e Isadora Vivacqua

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade

14           

DESENHO INDUSTRIAL Alunas do curso de DESENHO INDUSTRIAL 
Programação Visual e Projeto de Produto
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Pedro Guitton
Professor da Escola de Design, Mestrando em Economia

“No mercado de design existem 

dois tipos de profissionais: 

o designer e o profissional 

criativo, que utiliza o design  

como ferramenta. Comercialmente 

falando, o segundo vai  

muito bem obrigado”.
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Reportagem com Aristides Dutra, professor da UCAM Ipanema - Escola de Design 
Projeto Conversação: série de fotos urbanas que têm como ponto de partida o diálogo entre 

esculturas e seu entorno na cidade do Rio de Janeiro.

-
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Vivemos em um mundo cada vez mais

acelerado e conectado ao virtual, onde

a relação com o real corre o risco de se

tornar um mero luxo anacrônico. 

Concebi estas fotografias como um 

recorte do olhar, um vislumbre do 

detalhe, numa espécie de nostalgia 

desse misterioso e fugidio presente 

imediato. O projeto se chama 

Conversação e compõe-se de 

fotografias em sépia que têm  

como ponto de partida uma espécie

de diálogo entre esculturas e seu 

entorno na cidade do Rio.  

A conversação se desenvolve 

também através de detalhes 

arquitetônicos ou mesmo  

entre as fotos.
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Como fantasmagorias de pedra

ou de bronze, estátuas olham,

ouvem, caminham,

contemplam, interagem e se

apropriam de espaços públicos,

abertos ou fechados, que as

pessoas parecem ignorar ou

desconhecer. Às vezes são

pequenos detalhes que passam

despercebidos. Às vezes são

obras corriqueiras ou facilmente

reconhecíveis vistas de um

ângulo pouco usual. Dimensões

são alteradas criando alguma

estranheza aqui e ali.
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O pequeno pode ganhar

dimensões épicas. E

assim, pouco a pouco,

a cidade é reconquistada

e reconfigurada pelo

olhar em um jogo que

convoca o espectador

a redescobrir e a

reinventar sua própria

imagem da “muy hermosa”

Cidade de São Sebastião

do Rio de Janeiro.
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As fotografias aqui apresentadas 

são parte da exposição Conversa-

ção, exibida na Galeria do Parque 

das Ruínas, em Santa Teresa, Rio de

Janeiro, entre 5 de março e 3 de 

julho de 2016. A exposição teve 

curadoria de André Sheik, produ-

ção de Deise Grigório e assessoria 

de comunicação de Claudia Rabe-

lo Lopes. Os locais fotografados 

neste ensaio são, pela ordem, os 

amorinos do chafariz da Cinelân-

dia, as sereias aladas do relógio da 

Carioca, a torre da Igreja da Antiga Sé, 

a vitória alada do Palácio Tiradentes,  

a águia do Theatro Municipal, a musa 

da tragédia também no Municipal,  

a estátua de Mahatma Gandhi, na

Cinelândia, a oferenda (mulher com

ânfora) em frente à Candelária, a

estátua do Visconde de Mauá em

frente à Associação Comercial do Rio

de Janeiro, a alegoria da primavera, na

Praça Paris, a figura em terracota no 

topo do Solar do Visconde do Rio 

Seco na Praça Tiradentes. Abaixo, a 

exposição no Parque das Ruínas.



Aristides Dutra é fotógrafo, designer 

gráfico e ilustrador com formação em 

Artes Plásticas pela UFES e mestrado 

em Comunicação Social pela ECO/

UFRJ. Atua como professor de Pro-

gramação Visual e Ilustração Digital 

na Universidade Cândido Men-

des e como colunista e fotógra-

fo colaborador da revista  

Conceito A, onde escreve  

sobre a memória arquitetônica 

do Rio de Janeiro.
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Venha aprender 
sobre as ações 
orientadas a 
dados com o  

maior portal de 
Web Analytics 

do Brasil!

metricasboss.com.br
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“Eu escolhi estudar na Candido Mendes porque o curso  
de moda é bem conceituado e já existe há muitos anos”.
Clara Lobato

Juliana Maia

DESIGN DE MODAAluna do curso de DESIGN DE MODA

Clara Lobato

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Herman Zonis
Professor da Escola de Design, Projeto de Produto

“O Diferencial do nosso curso é a  

possibilidade de imersão em quatro áreas  

diferentes do Design (Produto/Interior/ 

Gráfico/Moda) possibilitando uma  

visão holística e sustentável do mercado 

com o objetivo de alcançar novas experi-

ências e entregar mais valor nos resultados 

dos trabalhos desenvolvidos”.
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O último encontro com o eterno mestre em Ergonomia José Abramovitz
Por Pedro Guitton, professor da Escola de Design da UCAM IPANEMA
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Eterno mestre José Abramovitz , 

professor tanto da UCAM Ipanema 

quanto da UniverCidade e da PUC-RJ. 

Trabalhou como designer por mais 

de 45 anos. Autor do logo do Inmetro, 

um dos mais conhecidos em todo o 

Brasil. Desenvolveu embalagens, entre 

outras, para a renomada H Stern.

 
Guitton: O que você tem a dizer 
sobre metodologia de projeto?
 

Eu estou aqui para falar sobre um 

tema muito importante para os 

designers que é a sua ferramenta 

de trabalho. Que ferramenta é 

essa? Não é um computador, não 

é um esquadro, não é um lápis. É 

um método sistemático. É “como 

pensar em um design”, “como 

pensar um problema”. Então, esse 

tema que eu estou com interesse 

é criar uma ferramenta prática, ou 

melhor, não criar, mas, sim, repassar 

as ferramentas práticas  para o 

desenvolvimento de projeto. 

Um método sistemático pode 

analisar um problema, levantar 

dados para esse problema, analisar 

e sintetizar. Sintetizar o que? O 

conceito com os seus requisitos. 

Esses requisitos vão ser a base, 

principalmente de alternativas,  

para resolver aquele problema.

Símbolo criado pelo professor Aldemar Pereira para o prêmio 
permanente Prata da Casa, da revista Design1.  

José Abramovitz, M. Sc., para Mito Design
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E um outro capítulo à parte seria de 

como se transfere esse resultado, 

essa solução do problema para a 

indústria (que pode ser gráfica, de 

ferramentas, equipamentos etc). O 

método é sempre o mesmo: levantar 

o problema, analisar e resolver. 

Levantamento, análise e síntese 

são palavras-chave. Então, nesse 

livro que eu estou escrevendo tento 

apresentar a metodologia não como 

uma receita para desenvolver projetos, 

mas, sim, como uma bússola para 

nortear o projeto. O design é feito 

através desse método sistemático mas 

não é suficiente! Tem que ter outro 

ingrediente que é a criatividade, que é 

inerente a todo ser humano, capaz de 

desenvolver cada vez essa criatividade 

na prática. O designer faz um 

planejamento, usa criatividade e, 

quanto mais forem as soluções, 

mais as portas se abrem para 

o desenvolvimento de novos 

projetos. Se um projeto não tiver 

sucesso, o que acontece? Fecha-

se a porta. Eu falo sempre para 

os meus alunos também que eu 

tenho 40 anos de formado, mas 

eu sou tão pioneiro quanto eles 

ou eles são tão pioneiros quanto 

O mestre sempre desenhando

Autor do logo da InMetro

eu. Quarenta anos nessa profissão 

não é nada, comparando com 

outras como engenharia, medicina 

etc. Nós somos muito novos no 

mercado, então, tudo a gente tem 

que explicar como é que se faz! 

Em família, com a mulher Valéria e os netos gêmeos: Igor e Yuri.
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“Escolhi o curso de Design de Interiores porque busco transformar um ambiente  
tornando-o funcional e agradável. Acredito que o grande desafio é decorar um  
ambiente respeitando os desejos, o perfil e a disponibilidade financeira do cliente”.
Ana Carolina Capita

Ana Carolina Capita

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade

32           

DESIGN DE INTERIORESAluna do curso de DESIGN DE INTERIORES

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Cássia Mota , M. Sc.
Professora da Escola de Design, Design de Interiores

“O que é fascinante em trabalhar com  

os alunos de Design é a possibilidade de 

construir sonhos juntos. Existe no Design 

um grande componente de previsão, de 

antecipação. É extraordinário poder prever 

a partir de aspirações, criar produtos que 

materializam visões autorais e inovadoras 

do mundo e que nascem do trabalho  

entre professor e aluno.”
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Desenho Industrial (Programação Visual e Projeto de Produto), 
Design de Interiores e Design de Moda
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DESIGN DE MODA: 
Superior de tecnologia

Tem como objetivo formar 

profissionais de moda com 

capacidade de intervir de maneira 

significativa nos processos 

deste segmento tão relevante 

da economia. A Escola de Moda 

Candido Mendes traz uma 

formação multidisciplinar ao aluno, 

habilitando-o a compreender toda a 

cadeia têxtil dos processos criativos 

à mercantilização e divulgação do 

Fernanda Vitali 
Croqui com
ambientação

produto de moda. O designer 

de moda atua como estilista, 

faz pesquisa de tendências, 

desenvolve coleções, realiza 

modelagem, faz projetos  

de marketing e de gestão  

em moda.

Trabalhos dos alunos
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Na disciplina de Desenho 3,

ministrada pelo professor  

Aristides Corrêa Dutra,

os alunos aprendem a utilizar o

Photoshop para o design de moda.

Focada tanto nas aplicações

acadêmicas quanto na preparação

para a vida profissional, a abordagem

capacita para a coloração de croquis,

aplicação de estampas, preparação

de pranchas e colagens digitais,

além de apresentar técnicas

diversas de ilustração digital. Num

mundo cada vez mais competitivo e

conectado, o conhecimento das

ferramentas digitais a serviço da

moda já deixou de ser um diferencial

de alguns poucos para se tornar um

requisito básico indispensável.

Priscilla Araújo
Ilustração digital

Luzia Marinho
Prancha de inspiração

Trabalhos dos alunos
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Bárbara Sequeira Luzia Marinho Lucas Krieger Lopes Wallace França

Trabalhos dos alunos

A ESCOLA DE MODA UCAM IPANEMA 

é resultado de um projeto de sucesso 

desenvolvido há mais vinte e cinco 

anos que possui grande destaque no 

mercado de trabalho. A estrutura prática 

de seu curso garante uma formação 

sólida nas principais áreas do design de 

moda. O corpo docente é formado por 

experientes e conhecidos profissionais 

da área que, assim, integram a vida 

acadêmica à realidade de mercado.

Se você é:
-  Criativo, habilidoso e tem interesse por desafios

-  Sabe se expressar

-  Gosta de trabalhar em equipe

-  Tem curiosidade pelo novo, por pessoas e culturas

-  Ou capacidade de gestão, empreendedorismo, pesquisa e planejamento

Faça DESIGN DE MODA
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Maria Antonia Matheson Robson Rosa Arthur Parreiras Barbara Sousa

Trabalhos dos alunos

E trabalhe como:
Estilista, desenhista, modelista, 

figurinista, produtor de moda, em 

estamparia, em cool hunting, como 

pesquisador de tendências, produtor 

de desfiles, eventos e conteúdos 

de moda, como personal stylist 

(separar os termos), como vitrinista, 

em fashion merchandising, como 

consultor, como estrategista, e em 

planejamento, gestão, vendas e 

administração de grifes
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DESENHO INDUSTRIAL: 
Programação Visual e  
Projeto de Produto

O curso de bacharelado em 

Desenho Industrial está inserido 

na Escola de Design da UCAM 

Ipanema e conta com ilustres 

e talentosos professores que, 

afinados ao mercado de trabalho, 

naturalmente encaminham seus 

alunos aos meios de produção. O 

curso oferece a possibilidade dos 

alunos se formarem em quatro anos 

nas habilitações de Programação 

Visual e Projeto de Produto, 

conjuntamente. A integração 

desses dois grandes eixos 

do Design é um diferencial 

que garante ao alunado uma 

formação mais ampla e  

maior empregabilidade. 

Trabalhos dos alunos

Curso de Desenho Industrial – Programação Visual
Trabalho de Conclusão de Curso – 2015.2
PROJETO EDITORIAL ESTAMPARIA ARTESANAL / Handmade - O Valor do Artesanal
Aluna: Renata Ferreira Diehl



Revista Design1 -  Edição 2
COPYRIGHT 2016

41           

Trabalhos dos alunos

Curso de Desenho Industrial – Programação Visual
Trabalho de Conclusão de Curso – 2015.2
PROJETO EDITORIAL ESTAMPARIA ARTESANAL
Handmade - O Valor do Artesanal
Aluna: Renata Ferreira Diehl
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Aluno: Pablo Aguirre

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
Desenho Industrial - Programação Visual 
Professores orientadores: Henrique Pires, Pedro Guitton, Roberta Barros e Simone Figueiredo 
Aluno: Pablo Aguirre
Projeto Editorial Botafogo: (dois pt)
Registro ilustrado do casario histórico 

Trabalhos dos alunos

Projeto Editorial Botafogo -  
Registro ilustrado do Casario histórico 



Revista Design1 -  Edição 2
COPYRIGHT 2016

43           

Na disciplina de Direção de arte,

ministrada pelo professor Pedro Guitton,

os alunos além de aprenderem técnicas 

avançadas de Photoshop, tratam também 

de diversos temas conceituais dentro da 

área de publicidade e desenho industrial, 

entre eles – mídia digital, impressa, design, 

tipologia, layout etc. de maneira leve e 

didática, nunca ignorando o analógico. 

A proposta do primeiro exercício 

foi pensar definitivamente fora da 

caixa, inspirada no pensamento do 

renomado designer Stefan Sagmeister, 

e pluralizar o logo da UCAM Ipanema. 

Porque não utilizar objetos ou 

matérias primas surpreendentes 

para escrever a marca? Alunos e professor 

consideraram o resultado recompensador. 

Para conhecer a obra “Things I have 

learned in my life so far, de Sagmeister, veja

 

www.sagmeisterwalsh.com/work/project/

things-i-have-learned-in-my-life-so-far/

Renato Oliveira
Direção de Arte

Trabalhos dos alunos
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O diretor de arte de propaganda é 

responsável pela criação de peças 

publicitárias para meios que vão desde a 

mídia impressa, mídia exterior, materiais 

promocionais até os pontos de venda, 

marketing direto e mídia eletrônica. 

Além disso, com a popularização de 

computadores e celulares, o diretor de 

arte também deve estar atento às 

características dessas novas mídias 

e como elas podem ser utilizadas de 

forma criativa pela propaganda.

Ele é um profissional bastante 

versátil. Gera idéias criativas. Produz 

roughs e storyboards. Apresenta 

idéias ao diretor de criação, gerente 

de conta, cliente. Nomeia designers 

gráficos, artistas, fotógrafos e equipe de 

filmagem. Seleciona locações e orienta 

trabalhos de fotografia e filmagem. 

Testa conceitos criativos com o público-

alvo. Dirige a edição final das peças e as 

apresenta ao cliente.

Raissa Cunha
Direção de Arte

Trabalhos dos alunos

Guilherme Oliveira
Direção de Arte
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Trabalhos dos alunos

Matheus Farias
Direção de Arte
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Na disciplina de Desenho, ministrada 

pelo professor Marcus Vinícius, os 

alunos aprenderem técnicas avançadas 

de desenho e identificam também 

diferentes estilos gráficos, além de 

praticar as mais distintas ferramentas 

de ilustração e pintura utilizadas por 

profissionais renomados 

da área. 

Diogo Franco
Desenho

Trabalhos dos alunos
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Diogo Franco
Desenho

Trabalhos dos alunos
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Diogo Franco
Desenho

Trabalhos dos alunos
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Diogo Franco
Desenho

Trabalhos dos alunos
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Trabalhos dos alunos

Na disciplina Design & Marketing,

ministrada pelo professor Pedro Guitton,

os alunos definitivamente compreendem 

que, no mercado atual, tudo está 

subordinado ao marketing. Todo o resto é 

ferramenta para se chegar a um objetivo 

previamente acordado com os 

stakeholders no plano de negócios 

da empresa. Os alunos investigam 

posicionamento de marca, experiência 

memorável e ações de relacionamento.  

Branding, Brand Content, Brand Sense, 

Brand Equity, Brand Promise etc.: a proposta 

é, em cima de uma marca renomada, 

proporcionar uma extensão de linha vertical 

ou horizontal para ela. Que tal essa versão 

“vegie” para a Burguer King, criação do  

aluno Victor Hugo?
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Victor Hugo
Design & Marketing

Trabalhos dos alunos
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Victor Hugo
Design & Marketing

Trabalhos dos alunos

Embalagem
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Aluna: Raissa da Cunha Pereira da Silva

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Professores orientadores: Bruno Corrêa, Luiz Alberto L. Rozo, Mario Valiati e Simone Figueiredo

Trabalhos dos alunos

Case de rodinhas para equipamentos
de guitarra que facilita o estudo e 
a prática diária, e que permite ao 
guitarrista guardar já interligados seus 

equipamentos, tais como amplificador 
e pedais. Elimina todo o processo 
de montagem e desmontagem e a 
desorganização em seu ambiente.

Sistema de Armazenamento e
Transporte de Equipamentos
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Josué Francisco Sélos

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Professores orientadores: Bruno Corrêa, Luiz Alberto L. Rozo, Mario Valiati e Simone Figueiredo

O projeto proporciona uma maneira 
inovadora de andar de bicicleta. A 
utilização de eixo “swing board” na 
traseira, similar aos que equipam skates, 
possibilita ao usuário realizar curvas 

somente fazendo movimentos com o 
corpo. A proposta também considera 
a compactação do veículo após o uso, 
o que facilita tanto o transporte como 
a guarda em espaços menores.

Sistema de Transporte / 
Bicicleta dobrável para lazer
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Aluno: Renato Oliveira

Trabalhos dos alunos

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Professores orientadores: Bruno Corrêa, Luiz Alberto L. Rozo, Mario Valiati e Simone Figueiredo

Transporte 
Urbano: Veículo 
de Transporte 
Individual 
Particular
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“ Escolhi a Candido Mendes pela qualidade do ensino, pela boa reputação 
da Universidade  e pela proximidade da minha residência e do meu trabalho”.
Suelen Araújo

Joana Castro

CIÊNCIAS CONTÁBEISAluna do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Suelen Araújo

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Henrique Pires, M. Sc.
Professor da Escola de Design

“Você, que se sente diferen-
te, e está pensando em estu-
dar Design, porque Design é 
diferente: desenvolve a cria-
tividade, a sensibilidade e a 
inteligência... imagine esse 

Design perto da praia... e que 
essa praia é a de Ipanema... 
esse é o Design da UCAM!”

58           
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Dia Comunicação
Design1 entrevista o designer Gilberto Strunck, M. Sc 
em Comunicação e professor titular da UFRJ. 

Gilberto Strunck



Revista Design1 -  Edição 2
COPYRIGHT 2016

61           

Gilberto Strunck

Conte um pouco da sua 
história na Dia Comunicação: 
como você resolveu abrir a 
agência? Qual foi o seu maior 
desafio nesse processo todo?

Primeiro é legal a gente falar o 

seguinte: isso aconteceu há mais 

de 40 anos atrás! A gente está 

completando em junho deste 

ano 42 anos de atuação. E antes, 

a gente já trabalhava sem ter 

constituído a firma. O maior desafio 

foi a ignorância! Você imagina o 

seguinte: 42 anos atrás (ou mais do 

que isso), ninguém sabia o que era 

design e não existia mercado. Eu 

não entendia nada de como você 

poderia comercializar isso, como 

você poderia “viver de design”. Então 

o maior desafio foi a ignorância por 

não saber nada de mercado, de 

ter essa barreira por exercer essa 

profissão que ninguém conhecia. 

Eu tinha acabado de me graduar 

na Esdi, o meu orientador de TCC 

era o Aloísio Magalhães e na época 

eu estava fazendo um projeto de 

Identidade Visual para um banco 

(que era chamado Banco do Estado 

da Guanabara) que era um projeto 

que ele estava cuidando. Ele 

precisava de alguém lá dentro para 

fazer a implantação do projeto e me 

recomendou. Eu fui, fiz a entrevista, 

o cara gostou muito de mim, me 

ofereceu uma “grana” para ficar lá e 

eu fiquei na dúvida, por que eu seria 

o interlocutor de tudo e cuidaria das 

pessoas que iam fazer o projeto. E aí, 

no meio disso tudo, eu conversei com 

um tio que era arquiteto e ele me disse 

que era melhor ter um negócio meu 

e me deu uma sala para eu ficar no 

escritório. Depois de um ano a gente 

constituiu a firma e tudo saiu. Então, 

eu acho que os principais obstáculos 

foram: a não existência do mercado e a 

minha total ignorância do que era essa 

coisa de viver de design. 

Banco Santander
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Para você, o que é um bom design? 

Eu descobri com o tempo que se a 

marca não vende, acabou o voo! Então, 

a principal visão de uma marca, se ela 

quer entrar no mercado e se perpetuar, é 

venda: vender serviço, produto, o que for. 

Claro, considerando as responsabilidades 

socioambientais e tendo lucro.  O que eu 

vi com o tempo é que um bom design é 

um design que vai permitir auxiliar, ser um 

aliado para que essa marca venda. O que 

também eu descobri com o tempo é que 

você só compra o que você vê! Então, 

uma função do design fundamental, a 

primeira delas talvez, é criar visibilidade 

para um produto em meio de uma 

concorrência, e criar encantamento. Eu 

tenho que me encantar! O design tem 

que vender! Você tem que ver como é a 

cadeia produtiva, como é que você vai 

pegar e trabalhar, ou deixar de trabalhar, 

ou influenciar o meio-ambiente,  como 

você vai produzir mais barato, como 

você vai produzir de uma forma que não 

seja injusta socialmente etc. Isso tudo 

são coisas que quase já deviam estar no 

“piloto automático”, você não pode fazer 

nada que vai massacrar o outro. Você 

tem que procurar dar resultado para o 

seu cliente! Você tem que se comunicar 

bem, com o cliente dele, que é quem vai 

comprar! Resumindo: o segredo é esse!

Gilberto Strunck
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Qual a solução para se 
posicionar num mercado  
em crise como o atual? 

Eu acho que não tem uma solução fácil! 

O que você tem que ver é que o mercado 

está muito complicado, isso para tudo que 

é atividade. Para quem está começando 

a maior dificuldade é ter uma experiência 

para mostrar para o cliente. Mostrar para 

ele que você tinha um outro cliente com o 

mesmo problema e que obteve resultado. 

Isso torna mais crível, o cliente ganha 

segurança para contratar. E como você vai, 

dentro dessa loucura que está o mercado, 

sobreviver? O que eu acho que as pessoas 

estão fazendo nesse momento é baixar 

custo o máximo possível, diminuir suas 

estruturas e trabalhar colaborativamente. 

Você pode fazer tudo sozinho? Ok! Mas se 

você não pode fazer sozinho, você chama 

seus colegas para fazer o projeto! Então,  

você tem que mostrar para o cliente que 

você tem a possibilidade de ter um 

time de pessoas que possam atendê-lo 

e que, por causa desse time montado 

especificamente para ele, os seus preços 

vão ser competitivos ou mais baratos 

que os da concorrência. E aí, o que 

você vê com o tempo, é que você tem 

resultado para apresentar: portfólio, 

experiências etc. Se você não tem 

experiência nenhuma, então você tem 

que pelo menos fazer alguns projetos 

da faculdade para mostrar como 

você solucionou os problemas. Você 

pode não ter os “finalmentes”, mas 

você tem uma historinha para contar 

e a pessoa, contratando alguém 

assim, vai contar mais com o seu 

talento que com a sua experiência. 

Talento você não vai aprender, mas 

experiência você pode!

Nos relógios: como se fosse ilustração

Gilberto Strunck
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Banco Santander

Gilberto Strunck

Quais são suas grandes 
inspirações na área? Você tem 
algum designer ou trabalho 
específico em que você se inspira? 
 

Hoje em dia a gente tem uma quantidade 

tão grande de informação que tem coisas 

legais aparecendo o tempo todo. Então, 

não posso dizer que hoje exista alguém 

em específico que me inspire, como existia 

o Aloisio Magalhães na minha época. Há 

várias pessoas que eventualmente nem 

têm uma experiência tão grande, mas 

que fazem várias coisas legais naquele 

tal contexto e naquele tal momento. A 

volatilidade das inspirações é tão grande 

que vai depender de qual problema você 

está resolvendo na hora. 

Como é o seu processo criativo?
 
Essa coisa de criar é um pedacinho da 

coisa toda! A coisa mais importante é 

que, quando o cliente chama a gente, 

ele não quer comprar criação, ele quer 

comprar solução! Então, a primeira coisa 

dentro desse processo é ouvir muito o 

cliente! É muito comum, quando estamos 

vendendo um projeto, a gente falar, falar, 

falar e esquecer quepressa, quando o cara 

quer conversar, é porque ele tem algo 

pra resolver. É importante que você 

ouça! E a tarefa mais importante que 

você tem é entender o momento do 

cliente em relação à concorrência.

Hoje em dia ninguém tem mais 

tempo de fazer nada, todos têm 

pressa e nossos clientes não têm 

tempo para fazer grande parte das 

coisas que deveriam fazer. Nós que 

temos que cumprir esse papel! O 

cliente tem que entender o mercado 

dele. A gente tem que ir pra rua para 

saber como é que aquele produto 

dele é vendido, como é que ele se 

comporta em relação a concorrência.
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Gilberto Strunck

A primeira fase, então é ouvir o cliente e 

depois fazer uma grande imersão. A gente 

aqui chama isso de T.B.C.: tira a bunda da 

cadeira! Cada vez mais a gente entende e 

vive num mundo virtual. O tempo que você 

passa em frente às telinhas é muito grande 

e você quase começa a achar que a vida tá 

nelas, quando a vida está lá fora. Temos que ir 

para a rua para saber o que está acontecendo 

na realidade porque assim você vai trazer 

para o cliente uma quantidade gigantesca de 

informação que ele não tem. Essa informação 

vai ser a base para a criação e para a solução. 

Faça a imersão, contextualize o momento 

e aí crie! O que eu acho que é importante 

também é envolver o cliente no processo. 

Se possível, também envolver as pessoas 

que vão consumir esse produto. Quando 

você vai para a rua, observa o cliente e se faz 

passar por ele: a quantidade de informação 

que você vai ter vai ser muito maior. Se você 

consegue isso, você vai ter o DNA do cliente 

no seu projeto. Então, depois, o que você faz? 

Você testa! Se você também conseguir fazer 

isso antes de caminhar muito na sua ideia, vai 

ser bem mais bacana.  

Aí, quando você chega no final da solução 

que vai ser implementada, você já tem pré-

testes e tem o cliente participando. Muitas 

vezes você chega com o seu projeto final 

e o seu cliente recusa ou interfere muito. 

Nesse tipo de metodologia, onde há um 

envolvimento dele em algumas etapas do 

processo, não ele fazendo o seu papel, mas 

sabendo como foi o seu caminho, o cliente 

sente que aquele trabalho foi ele também 

que criou.Se o cara que participou não 

for o que vai lhe dar a aprovação final, ele 

vai funcionar como seu advogado dentro 

da empresa: ele sabe o que foi feito para 

chegar ali. A possibilidade de você acertar 

é muito maior!

Qual a melhor forma de 
se posicionar no mercado 
quando você está 
começando? Empreender? 
Entrar em agência?  
Fazer “freela”?

Se possível, entrar numa agência. 

Eu, por exemplo, nunca trabalhei 

em outro lugar que não fosse aqui 

na agência. Foi muito difícil! Eu 

errei, errei, errei, me arrependo 

de um monte de coisas que fiz e 

que teria feito muito melhor se eu 

tivesse trabalhado antes em algumas 

empresas para entender como era o 

processo dentro delas. Foi muito mais 

difícil, mais demorado e custou muito 

mais! Eu recomendaria que uma 

pessoa que fosse entrar no mercado, 

assim que pudesse, entrasse em 

um estágio em algum lugar, pois 

você estaria fazendo daquilo uma 

escola. O bacana é que você vai ter 

um cliente lá dentro e o cliente é um 

professor. Você vai ter uma tarefa a 

cumprir, alguém em cima de você e 

aquilo vai ter que funcionar. O nível 

de relacionamento é diferente. Então, 

eu recomendaria que a pessoa fosse 

trabalhar em alguns lugares para 

aprender e só depois fosse se lançar.
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Importantíssimo também é que nem sempre 

a pessoa que faz é a pessoa que sabe vender, 

que sabe comercializar. Eu brinco que existe a 

figura do “caçador” e a figura do “fazendeiro”. 

Tem a pessoa que tem esse aspecto de 

venda, de falar com o mercado, de negociar, 

conversar com as pessoas: esse é o “caçador”. 

E tem o fazendeiro, que é a pessoa que está 

mais quieta, mas é a que é melhor em fazer. 

Eventualmente o “fazendeiro” também pode 

“caçar” e vice-versa, mas, quase sempre você 

vai jogar melhor em uma dessas posições. 

Se você chega num momento da sua 

vida que você vê que você quer ter o seu 

negócio, e hoje em dia tem várias formas 

de você se formalizar fazendo isso, eu 

recomendo que você vá, por exemplo, no 

Sebrae. O Sebrae tem uma série de cursos 

de empreendedorismo. Você vai ter um 

mínimo de entendimento de como é que 

se toca um negócio para que você possa ter 

uma taxa de sucesso razoável. Senão, você 

pode até ser uma pessoa super talentosa, 

mas você não consegue sobreviver por 

que você não sabe como comercializar o 

seu trabalho, você não sabe transformar o 

seu trabalho em dinheiro. Existem também 

os espaços de coworking. Se você já tem 

uma quantidade “x” de pessoas que lhe 

demandam trabalho regularmente, você 

pode alugar uma vaga num espaço desses. 

Você pode ter uma sala, um espaço para 

plugar seu computador, ter o seu espaço,  

ter um ambiente para receber pessoas, 

um cliente que você possa receber 

em uma sala de reunião e, o mais 

importante de tudo isso,  você vai ter 

contato com outras pessoas, de outras 

áreas, que possam eventualmente 

colaborar com o seu trabalho ou 

demandar serviços. Se possível, isso 

também passando antes pelo Sebrae.

Via Rio

Gilberto Strunck
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O que você busca em um 
funcionário ou estagiário?

Tem três coisas que são muito importantes. 

A primeira é empatia. Se a pessoa senta na 

minha frente e eu não fui com a cara dela, não 

é legal. A segunda é talento. Tem que olhar 

para o portfolio da pessoa e dizer: “Legal! Essa 

pessoa é supercriativa etc. e tal”. A terceira 

coisa que eu acho legal é responsabilidade, 

comprometimento. O que essa pessoa vai 

trazer pra mim? O estagiário tem um processo 

de troca. Quando você vai estagiar num 

lugar, o dinheiro não é o mais importante, o 

importante é a complementação que você tá 

fazendo de formação da faculdade. Então é 

isso: pode ser uma pessoa talentosíssima, se eu, 

especificamente, já não fui com a cara dela já é 

uma coisa ruim. Aqui na DIA a gente tem o RH 

e eu não vou nem ver a pessoa se ela não tiver 

passado pelo RH antes. Tem uma filtragem que é 

feita, de um ponto de vista mais técnico, pra ver 

se essa pessoa tá dentro do perfil que a gente 

procura e tal, mas se depois disso tudo ela chegar 

na minha frente e eu não for com a cara dela, não 

dá. Tem que ter essa empatia porque na hora 

que você vai trabalhar com a pessoa, você vai se 

comunicar muito melhor com ela.

Você tem um conselho para  
quem está começando?

Primeiro você tem que ter certeza de que é 

aquilo que quer fazer da vida. Segunda coisa 

é você experimentar. Hoje em dia você tem 

tantas coisas dentro de tantas profissões que 

o legal é ficar de “beija-flor” para experimentar 

um pouco daquelas possibilidades que mais 

o agradam e tentar fazer uma escolha para 

dirigir sua carreira para o rumo que acha legal. 

Importantíssimo é você não perder a 

curiosidade, estar sempre correndo atrás 

de alguma coisa e entender que a vida 

também é feita de muitas fases. Hoje, 

eventualmente, uma coisa não está bem, 

amanhã pode ser diferente. Aprender 

também com os seus erros, não desistir e 

entender que o objetivo a que você quer 

chegar está muito mais longe do que uma 

coisa “para amanhã”. A gente vive hoje 

numa sociedade que é volátil e isso acelera 

nossa vida. A gente vive muito no amanhã  

e pouco no hoje, então é legal entender 

que você tá “correndo uma maratona” 

e não “cem metros”, ter objetivos mais a 

longo prazo, e estar com o olho aberto. 

Também é bom ter humildade para 

aprender. Hoje em dia é muito comum 

a gente fazer um trabalho legal, 

ganhar um prêmio e ficar arrogante. 

Hoje você é isso, mas amanhã não é 

nada! É bom sempre ficar estudando, 

acreditar no seu sonho, entender 

que você vai fazer diferença para a 

sociedade. É só fazer, é só querer fazer 

isso, e construir relações, porque elas 

vão ser muito úteis pra você!

Gilberto Strunck
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Gilberto Strunck
PUBLICIDADE

Muito diferente do  
conceito tradicional  

de escola, a Zion  
surpreende em sua  

estrutura, num  
lugar que estimula  

a criatividade. 
Um novo conceito  

em pré-graduação!

escolazion.com

Como você mantém um 
relacionamento sadio e 
duradouro com a Coca-Cola 
desde a década de 90?

Entregando resultado. Simples assim. 

Entenda, é muito difícil você ter um 

cliente durante muito tempo. O que que 

acontece? A gente tem uma tendência a 

se cristalizar em algumas coisas e trocar 

muito rapidamente outras. Eu sou quase 

capaz de apostar que você vai no mesmo 

cinema sempre, você compra roupas no 

mesmo lugar etc. A gente tem alguns graus 

de fidelidade que são normais. Por outro 

lado, queremos mudar muito. Você tem que 

pensar que seus clientes mudam muito, eles 

tão sempre atrás de novidades, eles estão 

sempre testando e estão sempre sendo 

prospectados, ou seja, tem sempre gente 

que vai lá se oferecer para fazer trabalhos 

legais para eles. Em função dessas mudanças 

todas, o seu cliente de hoje amanhã está 

fora, entra outro no lugar dele etc. Então é 

fundamental, quando você trabalha para 

uma empresa maior, você entrar lá por uma 

porta, mas você criar outros contatos para 

que você tenha mais âncoras lá dentro, 

e fazer um trabalho muito legal para que 

eles também possam levá-lo para outras 

empresas.  Outra coisa que eu também 

aprendi com o tempo é isso: a gente é 

muito responsável pela carreira dos nossos 

clientes. Se a gente faz um trabalho legal 

com o cliente, esse trabalho é legal e dá 

resultado, ele está ganhando pontos na 

empresa e vai reconhecer isso. Então ele o 

levará para outros projetos. 
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“A UCAM Ipanema participou da minha transformação profissional e pessoal. 
Hoje sou professora de Ballet, Jazz e Dança do Ventre, tenho minha própria  
academia de dança e sou Bailarina do Faustão.”
Mayara Araújo

Mayara Araújo

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL

DANÇAAluna do curso de DANÇA
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Luiz Alberto L. Rozo, M. Sc.
Professor da Escola de Design, Projeto de Produto

“Design é não somente desenhar 

algo que o cliente diz precisar,  

mas realmente entender todo  

o sistema que está no entorno da 

ação e a partir disso atender a  

todos que participam desse  

Sistema – pense amplo, sempre”.
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“Optei pela Ucam Ipanema, pois é uma das faculdades  
particulares mais bem conceituadas, além de ser perto de casa”.
Maisa Amaral

Maisa Amaral

ADMINISTRAÇÃO

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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Aluna do curso de ADMINISTRAÇÃO

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL

Revista Design1 -  Edição 2
COPYRIGHT 2016



Revista Design1 -  Edição 2
COPYRIGHT 2016

73           

“A tentação de transformar a palavra Design em 

Desenho é grande, afinal, é “quase” a mesma coisa, 

pensam os leigos. Engano brutal! Design, na sua  

língua de origem, significa Projeto, ou seja, o ato de 

projetar uma ideia, simular, visualizar antes de pro-

duzir. O desenho é apenas uma das ferramentas de 

apoio do projeto que transforma todo o trabalho feito 

em projeto em uma linguagem gráfica que permite a 

reprodução da ideia projetada. Entretanto, o grande 

diferencial de um produto elaborado pelo Designer 

é que o produto deve servir ao ser humano, e não o 

contrário. O bom design é aquele que elabora a inter-

face homem-máquina de forma harmoniosa.”
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Mario Valiati, M. Sc.
Professor da Escola de Design, Projeto de Produto
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Olívia Pompeu

DIREITOAluna do curso de DIREITO

“Devido à qualidade do ensino eu optei pela UCAM Ipanema, mantendo a tradição 
familiar pela escolha do curso de Direito e pela Universidade Candido Mendes”.
Olívia Pompeu

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade

75           

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Dr. Paulo Debom 
Professor da Escola de Design, Design de interiores

“Ler o mundo. Refletir criticamente sobre o  

que nos cerca. Perceber os diversos significados 

que se entrecruzam nas imagens de nosso  

cotidiano. Observar as necessidades apresen-

tadas pelo mercado. Tornar-se um profissional 

ético que constrói sua carreira tendo por base 

o respeito e a honestidade. Unir teoria e prática 

no processo criativo. Ser engenhoso e inovador. 

Eis os objetivos que norteiam o curso de Dese-

nho Industrial da Universidade Candido Mendes. 

Contando com um corpo docente qualificado  

e comprometido com seu ofício, a Escola de  

Design busca formar profissionais que se  

destaquem e façam diferença no mercado”.
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“Eu escolhi o curso de Teatro da UCAM - Ipanema porque sempre tive  
excelentes referências desse curso. Mesmo morando em Porto Alegre,  
o curso era comentado entre os meus amigos do teatro. Assim que  
cheguei ao Rio, fiz a matrícula. Sou plenamente feliz com minha decisão”.

Mariana Ballardin

Mariana Ballardin

TEATROAluna do curso de TEATRO

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Pedro Guitton, Mestrando em Economia
Professor da Escola de Design

“Ao contrário da geração dos nossos pais 
que entendia a escala de lealdade de cliente 

do nível 1 ao 5: suspeito, provável,  
experimentador, repetidor e cliente fiel.  
Na Escola de Design da UCAM IPANEMA
definitivamente identificamos o nível 6, 
o cliente LEAL, advogado da marca ou 

guadião. É esse tipo de stakeholder que 
toda e qualquer marca deseja. Para isso ela 

deve proporcionar mini-viagens memoráveis 
ao GUEST, recebendo em contrapartida do 

mesmo a lealdade além da razão”.
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Workshop proporcionado 
pelo nosso ex-aluno 
Herbert Cohn, hoje 
coordenador do 
departamento de motion 
graphics do Futura.

O professor 
Pedro Guitton, da 
Escola de Design, 
acompanhou a 
turma na visita.

As alunas Camila 
Tucci e Isadora 
Vivacqua Ravagnani 
conhecendo o 
cenário do programa.

UCAM Ipanema e Canal 
Futura, uma parceria 
que une academia e 
mercado. Melhor para 
o aluno!
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Palestra do doutorando 
Adrino Renzi, sobre UX 
- User Experience e sua 
vivência na Google do 
Vale do Silício.

Simone Figueiredo, coorde-
nadora da Escola de Design, 
o professor Dr. Paulo Debom, 
Edilene Novaes, Leila Kamel e 
os professores Pedro Guitton 
e Aylllen Chan Moreno.

A diretora da unidade 
Ipanema, a professora 
Dra. Andreya Navarro 
dando as boas-vindas 
na inaguração do 
evento.

O palestrante Gustavo 
Esteves, representando 
a inovadora empresa 
Métricas Boss: um show 
sobre web analytics. 
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Conheça nossa impressora 3D! 
Agende hoje mesmo sua visita 
sem compromisso a oficina de 
produto da UCAM Ipanema. 
simonevfigueiredo@gmail.com 

Flagrante na oficina de 
design de produto. Aqui os 
alunos colocam a mão na 
massa e já saem com seu 
protótipo pronto.

Conte sempre com a 
assessoria de um de 
nossos profissionais 
habilitados.

Venha estudar conosco!
Desenho Industrial 
com habilitação para 
programação visual e 
design de produto em 
apenas 4 anos.
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Oficina de nanquim 
e aguada com a 
professora Selma Roriz.

Aluna aplicando a 
técnica da aguada.

Teoria e prática caminham 
juntas! Explorando a técnica do 
nanquim: aguada e bico-de-pena.

Workshop de aerografia 
com o artista Edson Martins. 
Quem sabe faz ao vivo!
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Abaixo a lista de Universidades conveniadas:

Não perca essa 
oportunidade multicultural.

> Possibilidade de cursar um período em uma universidade do exterior  
pagando apenas  a mensalidade da UCAM. 

Pró-Reitoria de Cooperação e Convênios Internacionais #55 21 2525-1060
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Herman Zonis
Professor da Escola de Design, Projeto de Produto

“Fazer design é 
observar, formular  
a pergunta certa, 

e entregar a  
melhor solução”.
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Formou em Jornalismo pela 
Faculdade da Cidade aonde 
também cursou a pós em 
Metodologia do Ensino Supe-
rior. Atualmente cursa MBA 
de Design Estratégico na 
ESPM. Atuou como docente 
da disciplina fotografia de 
1998 até 2013 no Centro 
Universitário da Cidade 
(UniverCidade), nos cursos 
de Design, Publicidade e Jor-
nalismo e no curso técnico 
do SENAI - Artes Gráficas no 
período de 1999 até 2008. 
Desde 2010.2  contratada 
como professora de fotogra-
fia na ESPM inicialmente no  
curso de Comunicação Social 
-  Publicidade e Propaganda 
e atualmente no curso de 
Design. Professora no curso 
de Desenho Industrial da 
Universidade Candido Men-
des, 2015.1. Sócia da editora 
JD&EG Publicações. Consul-
tora da direção de arte do 
filme “Corações Sujos”. Como 
fotógrafa freelancer trabalha 
nas áreas de artes plásticas, 
arquitetura e teatro. Teve 
trabalhos autorais expostos 
no Museu da República e no 
Centro Cultural da Caixa.      

É Arquiteto (UFRJ, 1966) e 
Designer de Programação 
Visual e de Produto, além de 
consultor, palestrante e autor 
de artigos sobre Design. 
Possui Pós-Graduação em 
Docência do Ensino Superior. 
Fez estágios, cursos e semi-
nários no exterior, como: no 
Center for Visual Research, 
MIT, Boston; na School of 
Visual Arts e no Push Pin 
Studios – Milton Glaser; na 
ABC Television, direção de 
arte e na Time & Life, edito-
rial; no American Institute of 
Graphic Arts (AIGA), design 
visual-gráfico; na Society 
of Illustrators (filiado), New 
York;  design editorial e 
produção gráfica na National 
Geographic, Washington DC, 
EUA; estágio em tecnologia 
gráfica na Imprimerie Hélio 
Courvoisier, Suíça; e muitos 
outros nas áreas de Design 
Visual-Gráfico, de Editorial 
e de Publicidade. Como 
Designer, realizou centenas 
de trabalhos profissionais 
no Brasil; no exterior, design 
do livro The Kung of Kalahari 
(exposição, Boston) e expôs 
no Art Directors Club, New 
York (1988), após ter figura-
do na revista Print (logotipo 
AG – Brazil Designs); da iden-
tidade visual do consórcio 
europeu Seagull (1997); do 
azeite Zeevim (Israel, 2008) 
e outros. É autor do livro “Ti-
pos – Desenho e Utilização 
de Letras no Projeto Gráfico” 
(2004) e “Forma e Função”, 
em preparo. Dirige seu pró-
prio Studio: ADAP Design. 

Estudou Desenho Industrial na 
ESDI - Escola Superior de Dese-
nho Industrial - de 1969 a 1973. 
Fez pós Graduação – Master of 
Arts em Design Gráfico na Cen-
tral Saint Martin’s School of Art 
and Design – Londres, de 1975 
até 1977. Foi aluno de Herbert 
Spencer, Nicolete Gray, Walter 
Tracy e Nicholas Biddulph. Pro-
fissional atuante no mercado, 
foi designer chefe da Casa da 
Moeda do Brasil em 1973 e 
1974 onde desenhou moedas e 
cédulas para o Brasil e Paraguai. 
Dirige a firma D2 Design desde 
1980 trabalhando em design 
gráfico e projeto de produto. 
Especializado em tipografia e 
livros antigos, já produziu 13 
livros sobre design e tipografia. 
Dirigiu o IAV (Instituto de Artes 
Visuais) da UniverCidade (RJ) 
de 2001 a 2014 produzindo 
exposições, palestras, cursos, 
workshops e visitas às Bienais 
de Design em São Paulo. Or-
ganizou cursos para alunos da 
UniverCidade na SVA (School of 
Visual Arts, NYC). É professor de 
tipografia na UCAM e no curso 
de pós graduação em design 
editorial no IED (Istituto Euro-
peo di Design). Trabalhos no site 
www.d2design.com.br 

Elisa 
Guerra

Carlos  
Horcades

Aldemar  
Pereira

PROFESSORES Desenho Industrial

ESCOLA DE DESIGN

Graduado em Desenho Indus-
trial pelo Centro Universitário 
Carioca (2001) e Pós-Graduado 
em Ergonomia e Usabilidade 
pela PUC-Rio (2005). Mestre 
em Design pela ESDI / UERJ 
(2009). Tem experiência na 
área de Desenho Industrial, 
com ênfase em Design Gráfico, 
Ergonomia, Usabilidade de 
Interfaces e Ensino a Distân-
cia. Professor de diversas 
disciplinas de graduação nas 
áreas de Design de Interfaces, 
Usabilidade e Sistemas de 
Informação, Projeto de Design 
Gráfico, Linguagem Visual e 
Sinalização de Ambientes. 
Consultor de Ergonomia, reali-
zando palestras, treinamentos 
e intervenções ergonomiza-
doras em empresas de grande 
porte. Docente, pesquisador e 
Integrante do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de 
Design do Centro Universitário 
de Volta Redonda - UniFOA. Ex-
docente do curso de formação 
de tecnólogos em Web Design 
e do curso de bacharelado em 
Tecnologia da Informação do 
Centro Universitário Carioca. 
Docente do Curso de Desenho 
Industrial da Universidade 
Cândido Mendes. Experiência 
em gestão acadêmica e ensino 
à distância, tendo trabalhado 
como Coordenador de Exten-
são, Coordenador de Vestibular 
e Coordenador de Ensino a 
Distância no Centro Universitá-
rio Celso Lisboa.

Bruno  
Corrêa
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Bacharel em Desenho Industrial  
pela UFRJ e com MBA Executivo 
em Marketing pela FGV.  Em 
1995, iniciou suas atividades 
profissionais junto a Divisão de 
Design do Instituto Nacional de 
Tecnologia, no primeiro Labora-
tório da América Latina de Manu-
fatura Digital ( Tecnologias CNC 
/ Impressoras 3D) , e  em 2012 
retornou a trabalhar com estas 
tecnologias como pesquisador da 
PUC-RJ/INT  para a indústria do 
petróleo. Trabalhou em escritó-
rios de design renomados como 
Índio da Costa (RJ) e Questo|Nó 
em (SP) em diversos segmentos 
de mercado ( Produto/Arquitetu-
ra/Embalagem/Experiência) junto 
a Clientes como GE, e AMBEV
Foi Designer da Electrolux 
do Brasil ( Curitiba /PR) e Fiat 
Automóveis (BH / MG ), onde par-
ticipou de projetos significativos 
no Brasil, como a linha Adventure 
/ Face Lift  da família Palio e na 
Itália no projeto 626. Participou 
de várias feiras internacionais 
como a Domotechnica – Colônia 
– Alemanha / SEMA SHOW  - Las 
Vegas - EUA / Geneve Motor 
Show – Genebra – Suiça.
Lecionou em várias instituições  
de ensino no RJ/SP/PR/MG como,  
SENAI CEDETEM (Extensão - 
Design de móveis) FUMEC  (Pós 
-Graduação em Design Automo-
tivo),  Univer  Cidade (Graduação 
de Design de Produto), Grendene 
( Modelagem Tridimensional  - 
Curso Incompany) . e Palestrou 
na Digital Design World , PUC-RJ  
UFRJ e  UFJF, sobre design de 
produto / transportes e compu-
tação gráfica. Especialista em 
Design Estratégico, leciona hoje 
junto  ao SENAC – Santa Luzia e 
é Head Designer da Mambrini  
Carrocerias, projetando e geren-
ciando a execução de negócios 
sobre rodas (Food-trucks). Têm 
um particular interesse em, UX 
design, Design Thinking, Susten-
tabilidade e Mobilidade Urbana. 
Foi piloto de Parapente e adora 
andar de skate.  É comprometido 
em melhorar a vida das pessoas e 
no consumo inteligente.

Engenheiro Industrial Mecâni-
co, com Especialização em Ge-
rência da Qualidade e Mestrado 
em Inovação Tecnológica e 
Organização Industrial (COPPE-
UFRJ). Possui vasta experiência 
em indústrias de grande porte, 
especialmente na área de Pro-
jeto de Produto, com participa-
ção em mais de 60 projetos de 
produtos comercializados. Hoje 
em dia é gerente de Tecnologia 
em uma empresa de Telecom 
Norte Americana, tendo atuado 
em empresas de porte expressi-
vo como Cobra Computadores 
(1987-1991), Laboratórios B. 
Braun (1991-2001) e Bargoa 
(2001-2013).  Além das ativida-
des industriais, exerce também 
a profissão de professor univer-
sitário desde 1995 (UniverCida-
de). Atualmente é responsável 
pelo módulo de Injeção de 
Termoplásticos no Curso de 
Especialização do IMA-UFRJ 
(1996/2015) e ministra aulas na 
Uni versidade Cândido Mendes, 
unidade Ipanema, como docen-
te das disciplinas de Projeto de 
Produto, Processos Industriais 
de Fabricação e Computação 
Aplicada ao Design. 

Marcos Vinicius de Palma pos-
sui bacharelado em pintura 
pela Escola de Belas Artes da 
UFRJ e pela Academia di Belle 
Arti na Itália e em Desenho 
Industrial - Projeto de Produto 
pelo Centro Universitário 
da Cidade/ RJ. Possui pós 
graduação em Docência no 
Ensino Fundamental e Médio 
pela Universidade Candido 
Mendes e em Docência no 
Ensino Superior pela UniverCi-
dade. Marcos Vinicius é artista 
plástico e atualmente trabalha 
como ilustrador na empresa 
La Estampa. Como docente, 
atuou em diversas instituições 
lecionando disciplinas relacio-
nadas às áreas de desenho de 
observação, figura humana, 
processos criativos e história 
das artes. Atualmente trabalha 
como professor na Universida-
de Candido Mendes - Ipanema 
como professor do curso de 
Desenho Industrial.

Luiz Alberto
Rozo

Herman 
Zonis

Marcos 
Vinicius

PROFESSORES

Designer gráfico e de produto 
pela PUC-Rio (1977). Atuando 
profissionalmente desenvolve 
sobretudo sistemas de sinali-
zação e amnbientação gráfica 
para empreendimentos imobi-
liários e comerciais. Entusiasta, 
defende a tese de que dá para 
brecar ou acelerar a decadência 
de uma cidade pelo critério com 
que se investe em ambien-
tação gráfica, wayfinding e 
sinalização. Pós-graduado em 
Metodologia do Ensino Supe-
rior (1995) pela UniverCidade; 
Mestre em Design pela ESDI-
UERJ. Começou a lecionar em 
1980 na antiga Faculdade de 
Design Brasileiro de Almeida, 
depois Faculdade da Cidade 
e mais adiante UniverCidade, 
até seu fechamento, em 2014. 
Participou do Instituto de Artes 
Visuais da instituição, sendo um 
dos responsáveis pela linha edi-
torial da revista Designe. Desde 
2008 professor na graduação 
do Curso de Design da ESPM-
RJ. Leciona as disciplinas de 
projeto que envolvam sistemas 
de sinalização e ambientação 
gráfica, identidade visual para 
instituições, jogos e propostas 
lúdicas, merchandising em 
ponto de venda, exposições e 
exibições e orientação nos pro-
jetos finais de graduação.

Henrique 
Pires

Formado em Desenho técnico 

mecânico, SENAI, em 82. Bacharel 

em Design de produto pela 

UniverCidade, em 91. Mestrado 

em Design com ênfase em Ergo-

nomia, PUC, 2000. Trabalhou em 

diversos tipos de atividades na 

área de desenho. Em 87 entrou 

para um escritório de arquitetura 

como designer de movéis. Em 

88, trabalhou em uma fábrica de 

móveis até receber o convite da 

JAHU (andaimes e escoramentos) 

para trabalhar como projetista 

de produto. Criei vários produtos 

que renderam muitas patentes 

para a empresa. Com o tempo 

passei a ser responsável pela 

fábrica. Lá fiquei por 20 anos até 

que a empresa foi adquirida pela 

Mills (uma das maiores empresas 

de escoramento de infraestrutura 

do país e da América do Sul), 

em 2009. Fui absorvido na Mills 

juntamente coma a jahu e nela 

estou até hoje. Sigo como coor-

denador de projetos de produto. 

Coordeno um departamento com 

vários projetistas de produto e 

designers gráficos. Centralizo to-

dos os projetos de equipamentos 

da empresa, sendo responsável 

pela geração de todos os proje-

tos para os fabricantes, que são 

todos terceirizados. A equipe de 

design gráfico é responsável pela 

criação dos manuais de produto, 

manuais de manutenção interna 

e folders. Boa parte dos funcioná-

rios é formada de ex alunos

das faculdades, que foram sele-

cionados pelos seus méritos.

Mario  
Valiati
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Possui mestrado em Ecologia pela 
Universidade de Brasília – UNB 
e bacharelado em Ecologia e 
licenciatura em Ciências Bioló-
gicas pela Universidade Federal 
de Minas Gerais - UFMG. Desde 
os anos 90, vem atuando em 
diversas instituições como FUNA-
TURA- Fundação Pro Natureza/DF, 
CICLOS – Consultoria Ambiental/ 
RJ, Fundação Brasileira para a 
Conservação da Natureza – FBCN/ 
RJ, SEBRAE – Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas/ 
RJ, entre outras, desenvolvendo 
projetos nas áreas de ecologia, 
educação e design. Seus projetos 
têm recebido apoio ou patrocínio 
de instituições como Ministério 
do Meio Ambiente, Fundação 
Vale do Rio Doce, Petrobras, 
Fundação O Boticário de Proteção 
à Natureza e Green Map System 
International. Ao longo de sua 
vivência profissional, coordenou 
ou participou como técnica de 
projetos como “Viabilidade da 
Usina Hidrelétrica de Formoso, 
MG”, “Santuário de Vida Silvestre 
do Riacho Fundo, Brasília, DF”, 
“Projeto Ambiental Green Map 
Rio, RJ”, “Projeto Ambiental Trilha 
da Catacumba, Parque Municipal 
Carlos Lacerda, RJ”, “Sala Verde - 
Sertões da Bocaina”entre outros. 
Como docente, atuou em diversas 
instituições de ensino lecionando 
disciplinas relacionadas às áreas 
de biologia, ecologia e design e 
coordenando projetos. Atualmen-
te coordena o Núcleo Comum da 
Escola de Design da Universidade 
Candido Mendes - Ipanema e 
integra o Núcleo Docente  
Estruturante – NDE do curso  
de Desenho Industrial. 

Selma de Sá Roriz, é mestre em 

Educação, especialista em Me-

todologia do Ensino Superior 

e graduada em Licenciatura 

Plena do Desenho pela Escola 

de Belas Artes, EBA-UFRJ. 

Além de professora da Escola 

de Design na UCAM IPANEMA, 

ela também ministra classes 

na Pontifícia Universidade Ca-

tólica, PUC-Rio. Sua disciplina 

titular é Desenho de Observa-

ção, porém também leciona ou 

já lecionou: Fundamentos da 

Geometria, Geometria I, Pers-

pectivas e Desenho Técnico. 

Selma foi professora da UERJ, 

da Universidade Santa Úrsula, 

UniverCidade e do Instituto 

Metodista Bennett. Em 2010 

ganhou o prêmio Diploma de 

Honra ao Mérito da PUC-Rio, 

pelos 30 anos de excelência 

nos serviços prestados. 

Simone  
Figueiredo

Selma 
Roriz

PROFESSORES

Possui mestrado e doutorado em 
Linguagens Visuais pelo Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais 
da EBA/UFRJ (2013) e graduação 
em Comunicação Social/Publici-
dade pela PUC do Rio de Janeiro 
(2001). Entre 2001 e 2005, traba-
lhou em direção de arte no Grupo 
Casa da Criação e na Mccann Erick-
son Brasil, criando para as contas 
da Coca-Cola, Loreal, Colorama, 
TIM, Unimed, Devassa, Varilux, 
Shopping Tijuca, dentre outras. Em 
seguida, assumiu a coordenação 
do departamento de Comunicação 
e Produção Cultural do Museu 
Casa do Pontal (até 2007). Para tal 
instituição vem desenvolvendo 
diversos projetos editoriais - sendo 
o mais recente o catálogo sobre 
o Bunker d’OSGEMEOS - e, ainda, 
projetos expográficos a exemplo 
do design das mostras “Criaturas 
Imaginárias”, com trabalhos de 
Manoel Galdino, Ângelo Venosa, 
Cristina Salgado, Eliane Duarte 
e Zé Carlos Garcia, “Liturgias 
Contemporâneas”, com obras de 
arte de Farnese de Andrade, e 
“Máquinas Poéticas”, com peças de 
Abraham Palatnik, Adalton Lopes, 
Nhô Caboclo, Laurentino e Saúba. 
Lecionou no curso de pós-gradua-
ção latu-senso em Design Gráfico 
da Faculdade Estácio de Sá de Juiz 
de Fora (2009) e, atualmente, é pro-
fessora da Universidade Cândido 
Mendes, nos cursos de Comunica-
ção Social, Desenho Industrial e 
Engenharia de Produção. Dentre 
outros prêmios, foi contemplada 
recentemente pelo II Programa 
de Fomento à Cultura Carioca, da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
com o patrocínio para a publica-
ção de seu livro Elogio ao toque. 
Ou como falar de arte feminista à 
moda brasileira, cujo lançamento 
está previsto para 2015. Atua nas 
áreas de branding, design editorial, 
design de exposições e linguagens 
visuais na arte contemporânea.

Roberta 
Barros

CEO da Mito Editora Digital, 
Brander Experienship, gradu-
ado em Desenho Industrial 
com MBA em Marketing,
Mestrando em Economia. Já 
lecionou num total de 8 fa-
culdades, foi professor titular 
do IED-Istituto Europeo di 
Design, (Barcelona 2005-
06). Atualmente dá aulas na 
UCAM IPANEMA.
Como criativo já trabalhou 
para marcas de renome  
internacional, tais como:  
Danone, Bacardi, José 
Cuervo e  Hewlett-Packard 
(HP). Como autor publicou 
12 livros impressos, coeditou 
seus livros para as editoras 
Index Book(Espanha), Page 
One (Singapura), Gingko-
Press (USA), Interlogos 
(Itália), BNN (Japão), Shangai 
Publishers (China), 123 Mua 
(Vietnã) e Rio Books (Brasil). 
Seus livros são vendidos em 
mais de 50 países, impressos 
em seis idiomas, com mais de 
100 mil cópias vendidas. 
Suas influências gráficas vêm 
da mistura de experiências 
que adquiriu nos lugares 
em que viveu, trabalhou e 
estudou: Rio de Janeiro (fe-
licidade e beleza), Califórnia 
(estilo e sonho) e Barcelona 
(arte e cultura).

Pedro 
Guitton
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Arquiteta e urbanista, espe-
cializada em design gráfico 
e mestre em urbanismo pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Em julho de 2010, 
foi selecionada pelo governo 
canadense para participar 
do Programa de Futuros 
Líderes da América, através 
do qual foi pesquisadora 
convidada pela Université 
Laval, em Québec, Canadá. 
Atualmente, desenvolve 
diferentes tipos de projetos 
que relacionam arquitetura 
e design: projetos gráficos, 
projetos culturais, projetos 
de arquitetura e projetos 
de urbanismo. 

Formada em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universi-
dade Federal Fluminense e 
em Desenho Industrial com 
habilitação em Comunicação 
Visual pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
Doutora em Artes Visu-
ais, pelo Programa de Pós 
Graduação em Artes Visuais, 
desenvolvendo tese em 
design de mobiliário na linha 
de pesquisa em Imagem e 
Cultura. Atuou como pro-
fessor substituto nos cursos 
de Desenho Industrial e Co-
municação Visual-Design da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Integra o quadro 
de profissionais do Instituto 
Estadual de Engenharia e Ar-
quitetura desde 1991 como 
analista de projetos e como 
arquiteta autônoma atua 
em projetos residenciais e 
comerciais. Colaborou entre 
2010 e 2012 na Revista Arte e 
Ensaios, classificação Qualis 
A2- CAPES, na qualidade de 
editor executivo. É autora 
de artigos sobre design de 
mobiliário e do capítulo O 
mobiliário da casa brasileira 
(1920-1950). O sentido social 
e simbólico dos “deuses 
domésticos”, no livro A expe-
riência material: a cultura do 
objeto. Atua como professo-
ra dos Cursos de Design da 
UCAM desde 2010.

Doutora em História e Teoria da 
Arte e da Arquitetura pela PUC-
Rio e Graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela UFRJ. Atual pro-
fessora do Curso de Design de In-
teriores da UCAM (desde 2000), do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da PUC-Rio (desde 2011) e da Pós-
Graduação em História da Arte e 
da Arquitetura da PUC-Rio (desde 
2009). Prática Profissional em Pro-
jetos de Arquitetura e de Interiores 
de diversas tipologias: Residen-
ciais; Comerciais; Institucionais e 
Promocionais (Feiras, Exposições 
e Shoppings). Para citar alguns: 
Restauro e Reforma do Sobrado de 
Acréscimo da Biblioteca do Real 
Gabinete Português de Leitura 
(Corredor Cultural); Edificações do 
Colégio Pedro II Unidade Tijuca, RJ; 
Prédio da Lavanderia do Hospital 
Casa de Portugal, Rio Comprido, 
RJ; Edifício Garagem Shopping 
Recife, PE; Supermercado Car-
refour, Santo André, SP; Prédio 
de Apartamentos, Humaitá, RJ; 
Prédio de Apartamentos Varginha, 
MG; Sede Campestre do Clube 
Ginástico Português, Recreio, RJ; 
Residências (Barra, Recreio, Angra 
dos Reis, Nogueira, etc); Loja da 
Farmácia Nova Era, Leblon, RJ; 
Stands Promocionais de Produtos 
para empresas: Coca-Cola, L´Oreal, 
São Lourenço/Perrier, Warner Bros, 
e outras. Palestrante em Congres-
sos e Universidades Nacionais e 
Internacionais; membro de júri 
de Premiação de Arquitetura e 
Design. Atual Conselheira do 
Instituto de Arquitetos do Brasil 
RJ, onde já atuou como Diretora 
Cultural ( organização de Seminá-
rios, Congressos e Exposições) e 
Diretora de Divulgações.  Autora 
do livro “Paulo Mendes da Rocha, 
Estrutura: o Êxito da Forma”, Ed 
Viana & Mosley 2004, primeira 
publicação de análise crítica da 
obra do arquiteto premiado com o 
Pritzker de 2006, além de artigos 
publicados em revistas especiali-
zadas e anais de Congressos. 

Cássia  
Mota

Gloria  
Costa

Denise  
Solot

PROFESSORES

Professor de Programação 
Visual e Ilustração Digital. 
Artista plástico e designer 
gráfico com diversas exposi-
ções individuais, coletivas e 
participação em salões. Mestre 
em Comunicação pela ECO/
UFRJ. Colunista de memória 
arquitetônica carioca na re-
vista Conceito A (desde 2011), 
escrevendo eventualmente 
também sobre arte, cinema e 
moda. Premiações: Concurso 
de fotografias Olhares sobre 
Manguinhos (1º lugar, catego-
ria edifícios ecléticos, 2009) –  
I Salão Capixaba de Qua-
drinhos e Humor (2º lugar, 
quadrinhos, 1992). Ativida-
des anteriores: Subeditor de 
arte, fotógrafo e ilustrador da 
revista Radis, publicada pela 
Fiocruz (2001 a 2010). Diretor 
de Arte nas agências ZPP/Eldo-
rado, Criativa e Mega (Vitória, 
1993 a 1999). Professor do 
Centro de Artes da Ufes (1990 
a 1992) das disciplinas História 
da Arte, Evolução das Artes 
Visuais e Filosofia da Arte para 
os cursos de Artes Plásticas, 
Arquitetura e Licenciatura e 
onde atuou também como 
Coordenador do Colegiado 
do Curso de Artes Plásticas 
e Coordenador do Setor de 
Galerias. Colunista de histórias 
em quadrinhos na revista Você 
(Ufes, de 1997 a 1999).

Aristides 
Dutra

É Doutorando em Design pelo 
Programa de Pós-graduação 
do Departamento de Artes & 
Design da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de 
Janeiro PUC -Rio. Mestre em 
Design pela mesma Univer-
sidade (2011). Atualmente 
pesquisa processos metodo-
lógicos no projeto em Design 
de Interiores. Possui gradu-
ação em Desenho Industrial 
pela Universidade Federal do 
Maranhão (1996). É especia-
lista em Ergonomia (2009), 
pela Universidade Federal do 
Maranhão e Gestão de Negó-
cios (2004), pela Faculdade 
Atenas Maranhense. Possui 
experiência na área de Design 
de Produto, Design de Am-
bientes e Gestão de Pessoas. 
Leciona no curso de Design de 
Interiores da Cândido Mendes 
e no curso de Pós-Graduação 
da PUC -RIO, em Ergonomia. É 
pesquisador da área de Design 
e Ergonomia do Ambiente 
Construído. Possui publicações 
nos principais Congressos 
nacionais e internacionais da 
área do Design e Ergonomia. É 
colaborador do livro: Um novo 
olhar para o projeto II - Uma 
contribuição a Ergonomia do 
Ambiente Construído  (2014) 
e periódicos internacionais, 
como a revista  Work, e HFES, 
que tratam do tema Ergono-
mia e Ambiente Construído. 
Atua em projetos de mobiliário 
residencial e corporativo junto 
a indústria de móveis Florense, 
através de parcerias com al-
guns dos principais escritórios 
de Design de Interiores do Rio 
de Janeiro.

Gilberto 
Rangel
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Nadja Alia A. Guitton. 
Psicóloga, Filósofa e Coach. 
Formada em Psicologia pela 
UERJ. Em Filosofia pela PUC/
Rio (licenciatura, bacharela-
do e Mestrado não concluí-
do, com tese sobre o teatro 
existencialista de Gabriel 
Marcel). Mestrado e Pós Mes-
trado na Universidade Paris 
V, Sorbonne, cursos voltados 
para clínica psicológica e 
aconselhamento psicoló-
gico (Conseil). Doutorado 
(em curso) na Universidade  
Mirail Université em Tou-
louse (França) com tese em 
Competência, Linguagem e 
Subjetividade em Contextos 
de Realização. Professora 
da Cândido Mendes em 
diversas áreas incluindo 
Gestão, Comunicação, Moda 
e Design. Em Moda, Design e 
Comunicação, disciplinas de 
criatividade, psicologia da 
moda, psicologia do ambien-
te e psicologia da comunica-
ção. Há quinze anos Coach 
trabalhando principalmente 
com desenvolvimento pesso-
al, profissional e vocacional. 
Trabalhou no Ministério da 
Educação – TV educativa e 
Ministério da Cultura – Fun-
dação Biblioteca Nacional, 
Instituto Nacional do Livro. 
Neste órgão, coordenando 
vários eventos internacionais 
entre eles como responsável 
pela participação do Brasil 
quando foi convidado de 
Honra no Salão do Livro 
em Paris, em março/1998. 
Consultora de pequenas 
empresas. Atuação em clinica 
como terapeuta de base 
analítica. 

Arquiteto formado pela Univer-
sidade Gama Filho. Especialista 
em Ergonomia pela PUC-RJ. Na 
área acadêmica, ministra aulas 
nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Es-
tácio de Sá e no curso de design 
de Interiores na Universidade 
Candido Mendes.
Na carreira profissional, acumu-
la experiência dos seus projetos 
de interiores residenciais e 
comerciais. Sua identidade se 
afirma através de projetos onde 
procura sempre ousar através 
das formas, integração de 
espaços e integração de planos 
horizontais e verticais.
Arquiteto convidado a expor 
na Casa Cor – RJ pelo sexto ano 
consecutivo.

Nadja 
Guitton

Ricardo 
Melo

PROFESSORES

Doutor em História pela UERJ, 
onde desenvolve sua tese sobre 
o papel simbólico da arte e 
da moda no Segundo Império 
Francês. Mestre em Ciências 
Sociais pela mesma universida-
de. Colunista da revista Conceito 
A – Contemporânea. Docente da 
Universidade Candido Mendes 
desde 1995. Professor da área de 
Design do Senac Rio e da Maison 
du Luxe/Camâra de Comércio 
Francesa no curso Gestão do 
Mercado do Luxo. Já lecionou na 
Unigranrio e na Universidade Es-
tácio de Sá nas áreas de Design e 
Comunicação e na Escola de Pós-
graduação da Unilasalle. Entre 
2004 e 2011, ministrou aulas de 
História da Arte para grupos em 
museus parisienses. Coordena-
dor do simpósio Moda, Imagem 
& Poder na UERJ, desde de 2012. 
Em 2012 e 2013, presidiu o 
Simpósio Nacional de História, 
Política e Cultura no PPGH-UERJ.  
Em 2014, realizou estágio de 
pesquisa nas bibliotecas Forney 
e Marguerite Durand, em Paris. 
Autor dos artigos: Nas tramas 
dos textos e dos tecidos: cená-
rios urbanos e indumentária: Pa-
ris e Londres:1840-1870 (Revista 
Convergência Crítica, UFF, 2013); 
As Apoteoses de Napoleão III 
(Revista Dia-logos, UERJ, 2012) 
entre outros. Membro da Anpuh 
(Associação Nacional de Histó-
ria). Recentemente publicou o 
artigo Sob a Grife Napoleão, na 
revista de História da Biblioteca 
Nacional. Suas aulas e pesqui-
sas concentram-se na área de 
História Moderna e Contempo-
rânea, com ênfase nas relações 
entre cultura visual, arte, design 
e poder simbólico.

Paulo 
Debom

Professora de paisagismo no 
curso de design de interiores 
da UCAM IPANEMA desde 
1999. Formou-se em educa-
ção artística - Artes Plásitcas 
pela PUC-Rio em 1982. 
Como sempre viveu rodeada 
pela natureza sua fonte de 
energia e inspiração em 1998
realizou um curso de exten-
são em paisagismo na Socie-
dade Nacional de Agricultura 
e mergulhou de vez na área.
Fez diversos cursos e partici-
pou de congressos nacionais 
e internacionais, entre eles: 
Iniciação a botânica - Sítio 
Burle Marx (1998), leituras 
paisagísticas II - Teoria e 
práxis - UFRJ (2006), I Con-
grasso internacional da ABAP 
associação brasileira de 
arquitetos paisagistas (2007), 
intervanção em jardins 
históricos - Casa Rui Barbosa 
(2008), Jardins sobre lajes 
- SENAC (2009). Pós-gradu-
anda em História da Arte na 
UCAM IPANEMA.

Lia
Parreiras
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Doutora em artes cênicas 
pela UNIRIO, mestre em 
engenharia de produção pela 
COPPE/UFRJ, é graduada 
em desenho industrial pela 
ESDI/UERJ. É professora de 
cenografia e espaço cênico 
na Universidade Candido 
Mendes, nos cursos de De-
sign de Interiores e de Teatro.  
Pesquisadora de pós-douto-
rado em educação na UERJ, 
desenvolve estudos sobre o 
ensino das artes a partir dos 
métodos e do pensamento 
do cenógrafo Luiz Carlos 
Ripper, com quem trabalhou, 
trazendo a contemporanei-
dade dos processos educati-
vos do artista no sentido da 
emancipação social e da eco-
logia de saberes, por meio 
das manifestações artísticas.  
É figurinista, cenógrafa e 
aderecista, com trabalhos 
realizados para espetáculos 
para o Teatro dos Quatro, o 
Teatro Ipanema, a Cia Aérea 
de Dança e para espetáculos 
dirigidos pela coreógrafa e 
diretora teatral Sueli Guerra.

Heloísa 
Bulção
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Graduada em Fashion Stu-
dies pelo London College of 
Fashion, em Comunicação 
Social pela PUC-Rio; é mestre 
em História Social da Cultura 
pela PUC-Rio; e doutoranda 
em Comunicação pela UFRJ. 
Morou em Londres por 6 
anos. Foi colaboradora da Vo-
gue Brasil por mais de cinco 
anos - durante boa parte de 
sua temporada em Londres -, 
tendo entrevistado grandes 
nomes da moda como Chris-
topher Bailey (Burberry), 
Vivienne Westwood e Stella 
McCartney. Nesse período 
também trabalhou como 
Compradora de Tecido da 
marca Reiss - uma das prefe-
ridas de Kate Middleton. Em 
2011 lançou o guia Londres 
Confidencial pela Editora 
Memória Visual. Hoje ainda 
trabalha com jornalismo e 
mídias sociais, e também 
é professora do curso de 
Design de Moda da UCAM, 
além de comandar o TÁ 
CHEGANDO (www.facebook.
com/tc.tachegando) e DAY 
TRIPPER - seu programa de 
tours de moda em Londres. 

Josie Mattos é formada em 
Desenho Industrial pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e pós graduada 
em Design de Moda pela 
Unilasalle, além de ter feito 
inúmeros outros cursos na 
área de Moda. Atualmente, 
leciona Ilustração de Moda 
e Desenvolvimento de Cole-
ções, de roupas e acessórios, 
na Escola de Moda da Uni-
versidade Candido Mendes, 
já tendo lecionado, também, 
em outras universidades do 
Rio de Janeiro e Niterói.
Crê, sinceramente, na Moda 
como um elemento catali-
sador, dentro da sociedade 
como um todo. Moda é 
cultura, diversidade, compor-
tamento, não só consumo. 
Abrange elementos fun-
damentais na formação do 
humano e do sensível e na 
sua identificação diante do 
meio e da sociedade. Moda é 
linguagem. Moda é tudo.

Possui especialização em História 
da Moda e Estudos da Indumen-
tária pela Faculdade Estácio 
de Sá, é mestre em Artes pela 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, é doutoranda em Artes 
pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Tem experiência na 
área de Artes, Cognição e Cultura, 
com ênfase em moda, figurino, 
indumentária, cultura popular, 
carnaval e projetos em Moda e Fi-
gurino. Trabalhou em empresas de 
moda de prestígio como a Hering, 
Brasblue, Ellus e Mr. Wonderful, 
atuando nas áreas de estilo, 
desenvolvimento de produto, 
confecção, varejo e merchadising. 
Atuou como figurinista da TV 
Globo no período de 1985 a 2000, 
produzindo diversos programas 
na linha de show e dramatugia 
(especiais, seriados, minisséries 
e novelas), podendo citar: Bossa 
Nova 2000, Teletema, Malhação, 
Vale Tudo, Os Homens Querem 
Paz, Mulheres de Areia (remake), 
Cara e Coroa, Labirinto e outros.  
Iniciou sua trajetória acadêmica 
na Faculdade Estácio de Sá, nos 
Cursos de Moda e Figurino, Radio 
e TV, Estética e na Pós-Graduação 
em Direção de Arte, como docente 
nas disciplinas de Projeto Final, 
Figurino, Pesquisa e Planejamento 
de Coleção, Desenvolvimento de 
Coleção, Produção de Figurino, 
História da Moda e Estética da 
Composição do Personagem, 
respectivamente. É professora 
auxiliar da Universidade Cândido 
Mendes, tendo ministrado as 
disciplinas de Pesquisa de Moda 
II e III, Figurino, História da Indu-
mentária, História da Moda I e II, 
Planejamento de Coleção I e II. 

Ana Claudia 
Lopes

Josie 
Mattos

Vânia  
Mourão

PROFESSORES

Cocco Barçante artista plástico 
e designer de moda formado 
pelo Senai-Cetiqt. Professor da 
Universidade Candido Mendes/
Rj, professor do CPTI-FAETERJ de 
Petrópolis, professor do Centro 
de Artes da Prefeitura do Rio de 
Janeiro – Calouste Gulbenkian, 
consultor do Sebrae na área de 
Economia Criativa, fundador da 
Casa de Cultura Cocco Barçante e 
do Museu do Artesanato ambos 
em Petrópolis. Desde 2002, dedi-
ca-se ao projeto Sentimentos do 
Rio – Um registro artesanal sobre 
a cidade do Rio de Janeiro reali-
zado em parceria com mulheres 
artesãs de comunidades do Rio 
de Janeiro. A Casa de Cultura 
Cocco Barçante foi inaugurada 
em 16 de março de 2013 com o 
objetivo de fortalecer a atividade 
artesanal no nosso Estado e 
divulgar as técnicas artesanais 
desenvolvidas pelos artesãos 
fluminenses. Em 13 demaio de 
2014 a Casa inaugurou o Museu 
do Artesanato, primeiro museu 
do estado do rio de Janeiro foca-
do em artesanato produzido nas 
comunidades e com o conceito 
de reaproveitamento de matérias 
e de sustentabilidade.

Cocco
Barçante

Pós Graduada  em Negócios 
em Moda pela Universidade 
Estacio de Sá- RJ(2006) com es-
pecialização em Estilo e Mode-
lagem Pela ESMOD-Paris(2001) 
. Designer,  Modelista e conhe-
cedora de todas as etapas da 
construção do vestuário femi-
nino desde sportswear, fitness 
e beachwear  ao  figurino, 
prèt-à-porter e Alta Costura, 
com estágios nos ateliers 
de John Galliano e Emanuel 
Ungaro em Paris(2001/2002).  
Trabalhou como Contra-
mestre(modelista) no setor 
de confecção de figurinos da 
Rede Globo(2011). Professora 
de Modelagem em CAD  no 
Curso Design de Moda na 
PUC- Rio(2009).  Professora de 
Modelagem Plana, Modela-
gem por Computador(CAD),  
Atelier de Costura, Tecnicas de 
Montagem e orientadora em 
projeto final no curso Design 
de Moda da Universidade 
Estacio de Sa, onde foi con-
teudista das disciplinas Atelier 
de Costura (Basico e Avança-
do) e Moulage(2004/2013). 
Parceira na empresa MODA-01 
, escreveu e registrou na Bi-
blioteca Nacional o método de 
Modelagem por Computador, 
adotado por universidades e 
escolas de moda para o ensino 
de CAD para modelagem de 
roupas.  Atua também em seu 
proprio Atelier  de Modelagem 
e Costura no Rio de Janeiro 
onde presta consultoria em 
modelagem para empresas 
e desenvolve suas proprias 
criações sob medida.

Elisa 
Camilotto
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w w w.mitodesign.com

Nossa missão é desenvolver conteúdos digitais para públicos 
estratégicos. Somos pioneiros no segmento “revistas digitais gratuitas”  
com foco na Economia Criativa, a terceira maior indústria do mundo.

Nossa equipe valoriza a democracia e a meritocracia. Nosso foco está centrado 
na vanguarda tecnológica, nos alunos, nos professores, nos stakeholders e no 
RESULTADO, afinal colocamos paixão em tudo que fazemos. 

Para quem perdeu, segue a edição 1 no link abaixo:
https://goo.gl/dNl23h

REVISTA


