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com Carlos Horcades,  
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nossa querida professora  
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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 

entrevista  

Carlos Horcades, 

tipógrafo raiz, e 

desvenda todos 

os seus segre-

dos e polêmicas, 

dentro da área 

tipográfica e fora 

dela. Ao final, o 

designer faz um 

alerta aos jovens! 

Projetos  
acadêmicos 
criativos  
realizados pe-
los alunos da 
Escola de De-
sign da UCAM 
Ipanema.  
Vale a pena  
conferir os 
nossos alunos 
atuando  
no mercado!

Carlos 
Horcades

Trabalho 
dos alunos 

SUMÁRIO

O prêmio dessa 
vez vai para  
a lendária  
professora  
Selma Roriz. 
Há mais de 30 
anos educadora 
e pesquisadora 
tanto da UCAM 
Ipanema quanto 
da UniverCidade 
e da PUC-RJ.  
Um bate-papo 
sobre metodo-
logias de ilus-
tração, um tema 
especial para 
nossa mestre.

Prêmio 
Prata da Casa
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Pedro Guitton, M. Sc.
Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia

“Difícil não é formar 
profissinais de sucesso, 
mas pessoas realizadas 

e conectadas com o 
seu propósito”.
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“Escolhi a Candido Mendes porque lá encontro professores que realmente gostam do que fa-
zem e te dão toda força do mundo para crescer. Tenho um fácil acesso a coordenação e sinto 
que minha opiniões são sempre ouvidas e que o curso também é construído pelos alunos”.
Giovanna Bhering

Giovanna Bhering
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Aluna do curso de DESENHO INDUSTRIAL 
Programação Visual e Projeto de Produto



Re
co

nh
ec

e 
es

se
 v

is
ua

l?
 V

en
ha

 p
ar

a 
a 

un
iv

er
si

da
de

 d
o 

tr
an

sp
or

te
 a

lte
rn

at
iv

o.

#VemDeBike / #VemDeMetro / #NossaSenhoraDaPaz / #UcamDesign

IP
A

N
EM

A

s-
m

ed
ia

-c
ac

h
e-

ak
0.

p
in

im
g

.c
o

Revista Design1 -  Edição 3
COPYRIGHT 2017

10           



Revista Design1 -  Edição 3
COPYRIGHT 2017

11           

Reportagem com o tipógrafo Carlos Horcades, 
professor da UCAM Ipanema - Escola de Design
-

Carlos Horcades
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Quais foram os 2 grandes 
momentos da tipografia na 
história contemporânea?

A tipografia no Brasil vive 

atualmente um grande momento 

com a introdução dos programas de 

computador que tornaram possível 

ao designer ou interessado criar 

seus próprios alfabetos. A prática 

tipográfica agora está disponível a 

um grande número de interessados. 

Nas mídias digitais há centenas de 

grupos pelo mundo dedicados ao 

trato das letras, facilitando o acesso 

dos interessados a essa arte. Existem 

Carlos Horcades, professor da Escola de Design da Universidade Candido Mendes Ipanema. 

Carlos Horcades

também dezenas de cursos de 

caligarfia, de criação, de história 

e desenho de tipos disponíveis 

em várias cidades do Brasil. 

Proliferam-se mostras, salões, 

bienais e concursos em todos os 

países do mundo durante todo 

o ano. Até a antiga técnica da 

impressão tipográfica (letterpress 

é o cacête!) voltou à moda junto 

com os tipos móveis. A produção 

de novas fontes é enorme, a sua 

qualidade será sempre discutível, 

mas isso o tempo é que vai nos 

dizer. Certamente muita coisa boa 

está sendo produzida. 

Tanta coisa, que existe a possibilida-

de de em um futuro breve haver um 

excesso de fontes parecidas entre si 

em oferta no mercado, tantas são as 

famílias que nossos designers tem 

criado, mas o mercado se encarrega 

de eleger seus favoritos e de matar 

suas fontes detestáveis. 

Outro grande momento foi o século 

XX quando tivemos um grande 

time de designers que dificilmente 

será superado. Citando apenas uma 

fonte para cada designer, temos 

Hermann Zapf com Optima,  Adrian 

Frutiger com Univers, Stanley 

Morison com Times, Paul Renner com 

Futura, Morris Fuller Benton com 

Broadway, Eric Gill com Gill Sans, Max 

Miedinger e Edouard Hoffman com 

Helvetica, Herb Lubalin com Avant 

Garde, Mathew Carter com Verdana, 

Ed Benguiat com Benguiat, Eric 

Spiekermann com Officina e eu devo 

ter me esquecido de alguém, mas 

tudo bem. Esse mestres conviveram, 

invovaram e trocaram figurinhas 

durante todo o século vinte que foi 

o mais fértil e diversificado de todos 

desde os tempos da Renascença.
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Trabalhando na área, 
qual foi o maior desafio 
que você já enfrentou?

Acordar e ir trabalhar em design é o primeiro 

desafio. Sou da velha guarda, do tempo do 

designer autoral, você era chamado

pelo cliente que queria o SEU trabalho, não 

havia grandes agências com tantas novas 

categorias, inovação, design thinking,

novas mídias, type design, web design, 

branding e tantas outras.  Hoje o design se 

sofisticou e o velho estúdio incorporou

especialistas em textura, 3D, rendering, 

profissionais de contato, orçamentistas, 

marqueteiros, redatores e outros tantos.

Não sei o que é melhor, um maior 

profissionalismo com os clientes cada vez mais 

exigentes e conhecedores da nossa profissão,

atendidos por contatos especializados 

em amaciar, convencer, agradar, adular e 

concordar, ou o papo olho no olho com o 

cliente. Conheci clientes que simplesmente não 

imaginavam o que é design, outros que sabiam 

o que é design mas não acreditavam

nos seus resultados. Houve também o ataque 

dos marqueteiros, que tinham funções menos 

importantes do que nós em um trabalho e 

que, aos poucos, foram se “marqueteando” 

e crescendo a ponto de nos suplantar em 

importância em muitos casos.  Hoje é comum 

um designer receber um briefing determinado 

pelo homem de marqueting com indicações do 

que e como fazer o trabalho com indicações 

detalhadas do produto final. Mas a vida é 

o grande desafio que se renova dia a dia. 

O design está em permanente evolução 

e o que nós praticamos hoje vai mudar 

muito, partes da profissão vão desaparecer 

por sua própria obsolescência ou por 

novas necessidades. Só não podemos nos 

esquecer que o design não vai salvar ou 

mudar radicalmente o mundo, só vai salvar 

os designers. Somos uma pequena peça 

dentro de um imenso sistema, que não para 

de andar e se expandir, tentando fazer nosso 

trabalho com dignidade, ética, amor ao 

próximo, à natureza e humildade.  Só então 

estaremos superando a maioria dos desafios.

E você Horcades, era feliz e
sabia? Conte-nos um pouco de
sua vida entre as celebridades.
Isso influenciou seu trabalho?

Felicidade é um momento, ser feliz é uma 

arte, mas vamos deixar o chatíssimo Leandro 

Karmall dissertar sobre o que é ser feliz,

nos encher de expressões piegas e 

conclusões óbvias. Drop the subject.  

Vamos falar da felicidade de um designer.

O designer está feliz quando entrega o 

trabalho terminado, todos gostam, o projeto 

dá certo e ele então pega seu cheque e vai

gastar tudo rapidinho. Simples assim.   

Afinal, estamos aqui para deixar um 

mínimo de beleza, saúde e bondade nesse 

mundo. E como dizia o Tom Jobim, um 

dinheirinho também ajuda. Dinheiro é 

uma consequência, não faz a felicidade, 

mas ajuda 99%. Nessa vida de designer, 

por ter vivido alguns anos fora dessa terra 

tive o prazer e a honra de conhecer vários 

de nossos ídolos de hoje. Começando com 

Erté, o maior designer de figurinos do Ballet 

clássico de todos os tempos, papeamos ao 

cair da tarde em um cocktail no Jardim de 

uma casa em Notting Hill Gate, Londres. 

Erté devia ter uns 80 anos, estávamos 

em 1975.  Muito magro e suave, sua pele 

branca se confundia com seu cabelo e sua 

roupa também brancos.  O mestre, que 

vestiu Nijinski e Margot Fontein,  me disse 

também que desenhou um alfabeto a mão, 

com figuras humanas ricamente vestidas 

no estilo glamouroso dos anos 1920.

Consegui uma cópia desse  belíssimo 

alfabeto que publiquei na revista  

“Designe” impressa sob a chancela  

da falecida UniverCidade.

Cliente: Postos Ipiranga

Carlos Horcades
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Nos anos 2000 passei 15 intensos dias com 

o grande designer Ed Benguiat, agora com 

uns 90 anos, quando o trouxe para dar 

workshops no Brasil. Ed é um dos designers 

tipógrafos da geração de ouro do século 

20, e foi com grande prazer que fiz um 

alfabeto de parceria com o mestre. Corri esta 

cidade de alto a baixo mostrando ao Big 

Ed o que é que o carioca tem. Vi o mestre 

criando, suas mãos enormes desenhando 

detalhes ínfimos, seu olho-computador 

espacejando com perfeição, as relações 

entre proporções de letras e seus métodos 

de desenho. Ed me disse, que sua letra mais 

famosa, a “Benguiat” foi inspirada em uma 

letra “B” Art Nouveau vista em uma tumba do 

cemitério de New Orleans que foi destruída 

pelo furacão Katerina que depois inundou 

a cidade sepultando a fonte de inspiração 

do mestre. Até  hoje mantemos estreitas 

relações de amizade por email. Ed está muito 

velhinho, outro dia escreveu : “Age Sucks” 

(a idade é fogo!) Sabe tudo o mestre dos 

Cliente: Quiosque da orla - 
Prefeitura do Rio de Janeiro

Carlos Horcades

mestres, o último de uma geração de 

homens de ouro. Passei 15 dias também 

com o Americano Mike Salisbury, pouco 

conhecido aqui mas importantíssimo no 

panorama mundial.

Entre muitas coisas, Mike desenhou 

Jurassic Park, Indiana Jones, criou o 

personagem de Michael Jackson em 

“Thriller”, criou a calça Levi’s com o 

feitio projetado para o corpo feminino, 

vendendo milhões e milhões de calças, 

muitos filmes para Hollywood. Mike me 

confidenciou que quando se entra no 

mundo dos filmes de Hollywood, o seu 

preço sobe para 5 dígitos, imaginem só, 

cobrar no mínimo cem mil dólares por 

um trabalho. Será que um dia a gente 

chega lá ? Respostas para o vento...

Hoje Mike passa a vida viajando e se 

divertindo entre um trabalho e outro.  

Descobri que o ex surfista da Califórnia 

também é um fotógrafo dos melhores.  

Seu portfolio tem fotos fantásticas de 

personalidades da música, arte, cinema, 

política, literatura e não caberia num 

livro de tão extenso. Adoraria ter 

conhecido Andy Warhol, Basquiat, Eric 

Gill, Johannes Gutenberg, Griffo, Buda, 

Hendrix, Picasso,  Van Gogh, Wagner, 

Beethoven, Walt Disney, Einstein, 

Debussy, Toulouse Lautrec, Caravaggio, 

Brigitte Bardot, Marilyn Moroe,

Bob Dylan, Noel Rosa, Mahler, Chopin, 

etc. Adorei conhecer Antonio Houaiss, 

Ava Garner, Bob de Niro, Herbert 

Spencer, Nicolete Grey, Nick Biddulph, 

Walter Tracy, Tom, Vinicius, Pixinguinha, 

Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, 

Miucha, Mick Jagger, Vera Fisher, Serjão 

Buarque de Hollanda, Janis Joplin, Miss 

Rio Grande do Sul, Miss Goiás, Jessye 

Norman, Stevie Wonder, Tim Maia, João 

Gilberto, Cazuza, João Ubaldo, Carlson 

Gracie, Pelé, e... esqueci, sei lá, tem 

muita gente.

Qual o conselho que você dá
para quem está começando?

ERREM, mas errem muito, quem não 

tenta uma coisa nova não corre o risco 

de errar, e vai morrer vazio e triste. De 

alguma forma, deixem suas assinaturas 

no livro do tempo. O que não pode 

é olhar o livro da vida, e ver tudo em 

branco.  Então chutem, arrisquem, 

tentem o que não foi tentado, procurem 

o novo, o diferente, o original, rejeitem  

o clichê, a cópia, o falso. Termino  

citando Drummond, “ Ó vida futura,  

nós te criaremos”



“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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Gloria Costa, D. Sc.
Professora da Escola de Design, Design de inteiores

“Uma das grandes satisfações como  
docente do curso de Design da UCAM  

é verificar a produção de alunos gerada  
a partir da busca do conhecimento,  
do prazer da descoberta diante de  

um tema proposto. Os resultados nos 
mostram indivíduos aptos para o  

exercício da profissão e voltados para a 
realidade e necessidades da sociedade e, 

sobretudo, com uma atitude criativa”.
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Desenho Industrial 
(Programação Visual e Projeto de Produto)
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DESENHO INDUSTRIAL 
Programação Visual

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.  

Fernanda Vitali 
Croqui com
ambientação

A proposta do primeiro projeto 

foi relacionada ao design de 

valor. Sendo assim, foram 

desenvolvidas diversas propostas 

para as novas cédulas do Real. 

Para ser mais preciso das de três, 

vinte cinco e quinhentos Reais. 

Aluna: Branda Luz - Artistas da MPB (Toquinho, Tom Jobim e Vinicius de Moraes)

Trabalhos dos alunos
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Aluna: Isadora  V. Ravagnani - Folclore brasileiro (Curupira, Saci Perere e Mae D’agua)

Trabalhos dos alunos

REAIS

CA014810291

CURUPIRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REAIS

CA014810291

SACÍ PERERÊ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REAIS

CA014810291

MÃE D’ÁGUA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CA014810291

TRÊS REAIS

Alexandre Tombini

Henrique Meirelles

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CA014810291
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Alexandre Tombini

Henrique Meirelles

25VINTE E CINCO REAIS

BANCO CENTRAL DO BRASILBANCO CENTRAL DO BRASILBANCO CENTRAL DO BRASILBANCO CENTRAL DO BRASIL

CA014810291

QUINHENTOS REAIS

Alexandre Tombini

Henrique Meirelles

500

BANCO CENTRAL DO BRASIL
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Aluno: Jean Marc Billard - Familia Olimpica (Golfe, Rugby e Canoagem)

Trabalhos dos alunos
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Trabalhos dos alunos

Aluna: Camila Tucci, Mulheres influentes na história do Brasil (Maria Quitéria, Dandara dos Palmares e Anita Garibaldi)

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.
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Outro projeto desenvolvido na 

mesma disciplina tinha como 

objetivo associar uma marca a um 

pecado capital. A Trifil com um 

conceito mais voltado para a 

luxúria. O Donald Trump, por sua 

vez, na página seguinte tem a 

imagem associada com Ira. Em 

sequência, o ketchup Heinz e o 

biscoito Piraquê a gula. O café 

Pilão, na hora da preguiça. Tudo 

isso, sem se apropriar se uma 

Trabalhos dos alunos

Aluno: Jean Marc Billard 
Trifil - LUXÚRIA

fonte predeterminada descontruí-

la e escrever com coisas e objetivos 

era o intuito gráfico visual 

desses projetos. Tudo o que não 

estamos acostumados a ver em 

propagandas tradicionais.
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Jean Marc Billard 
Donald Trump - IRA
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Victor hugo Ferreira
Heinz - GULA

Aluna: Isadora  V. Ravagnani
Piraquê - GULA
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Lucas Lage
Pilão - Preguiça
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Trabalhos dos alunos

Nossa diretriz é capacitar 

nossos alunos a desenvolver 

soluções projetuais com foco 

na experiência de usabilidade 

do usuário além de questões 

de fatibilidades fabris  

e mercadológicas.

O objetivo deste projeto 

foi desenvolver um 

eletrodoméstico que 

viabilizasse a execução de 

um churrasco para até quatro 

pessoas em um pequeno 

espaço, como  

um apartamento. 

Professores do curso de Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Simone Figueiredo, Herman Zonis, Mario Valiatti, Luis Alberto Rozzo  
e o aluno Pedro Freitas, do oitavo período, com seu projeto de TCC. 

Churrasqueira 
elétrica portátil
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Trabalhos dos alunos

Trabalho de Conclusão de Curso do aluno Pedro Freitas. 
Churrasqueira Elétrica Portátil
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Aluno: Layon Chang

Professores do curso de Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Simone Figueiredo, Herman Zonis, Mario Valiatti, Luis Alberto Rozzo e o aluno 
Layon Chang, do sétimo período, com seu projeto de TCC. 

Trabalhos dos alunos

O objetivo deste projeto foi 

desenvolver um “case” para 

patins, que pudesse armazenar 

e transportar todos os objetos 

necessários para o uso de patins, 

de forma segura e eficiente.

Case para Patins
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Rodrigo Rocha

Professores do curso de Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Simone Figueiredo, Herman Zonis, Mario Valiatti, Luis Alberto Rozzo e o aluno 
Rodrigo Rocha, do sétimo período, com seu projeto de TCC. 

O objetivo deste projeto  
foi desenvolver um acessório  
de carga para bicicleta para  
a realização de pequenas 
entregas de quentinhas de 
comida e bebidas. 

Acessório de Carga 
para Bicicleta
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Trabalhos dos alunos

Professores do curso de Desenho Industrial - Projeto de Produto 
Simone Figueiredo, Herman Zonis e Bruno Correa e a aluna 
Luciana Leme, do oitavo período, com seu projeto de TCC. 

Loja Intinerante para 
marca de moda Maria Filó



“Optei pela Candido Mendes, porque é uma faculdade 
de conceito com professores exemplares”.
Marjorie Garcia

Marjorie Garcia

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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DESIGN DE INTERIORESAluna do curso de DESIGN DE INTERIORES

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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“Todos esperam 
de você, criativo, uma 
postura profissional, 

exceto na hora 
do orçamento”.

Pedro Guitton, M. Sc.
Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia
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Bate papo com a mestre Selma Roriz
Por Giovanna Bhering, aluna referência da Escola de Design da UCAM IPANEMA



suas manifestações nas Belas Artes, 

tais como exposições, museus, livros 

e filmes de desenho animado. Aos 

sete anos colori o quadro de giz da 

minha escola, tentando reproduzir 

com entusiasmo, a floresta de Bambi 

e os outros bichinhos (me lembro 

bem do coelhinho Tambor), os traços 

mágicos do então aclamado Walt 

Disney. Quando a lecionar, outra 

inspiração veemente, e aplaudida 

pelos meus familiares quase todos 

professores. 

 

Giovanna: Quais são suas 
referências e inspirações? 

Como afirmei, minhas incitações 

datam de longos anos sempre 

rodeadas pelas Belas Artes. 
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Selma de Sá Roriz é mestre em

Educação. Além de professora da

Escola de Design na UCAM IPANEMA,

ela também ministra classes na

Pontifícia Universidade Católica,

PUC-Rio. Sua disciplina titular é

Desenho de Observação. Em 2010

ganhou o prêmio Diploma de Honra

ao Mérito da PUC-Rio, pelos 30 anos

de excelência nos serviços prestados. 

Giovanna: Conte um pouca da 
sua história: Como e quando 
você começou e o que te levou 
a lecionar? 
 

Nasci em uma família que sempre 

procurou despertar minha 

sensibilidade para as emoções 

artísticas. Desde criança era 

encantada pelo mundo visual e 

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

Selma Roriz, M. Sc.
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Creio que a constante busca por 

padrões estéticos, postura que adotei 

desde criança ao explorar cores, 

formas, texturas e diferentes técnicas 

de desenho, foi minha referência, 

inspiração e continua sendo até os 

dias atuais.

Giovanna: Quais as diferenças  
entre design de quando  
você começou e o design  
nos dias de hoje? 

Somente o passado constrói o 

presente; assim os efeitos das 

atualizações produziram as 

transformações de um design 

acadêmico anclósico que aprendia 

aos poucos a utilizar opções 

tipográficas, refletidas e distantes do 

design de hoje, que usa meios 

tecnológicos avançados, tem uma 

fartura de recursos e já se coloca 

em igualdade como design de 

primeiro mundo.

Giovanna: Como foi para 
você a inclusão do meio 
digital no design? 

Invadindo sua sala de aula.

A professora com os alunos.

As novas tecnologias na 

década de 90 contribuíram 

para evolução do design e 

impulsionam minha visão que 

era tradicionalista a se adaptar 

aos novos recursos e modernizar 

a dinâmica em sala de aula.

Selma com os professores da extinta UniverCidade, no início da década de 90.
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Giovanna: Quando devemos 

priorizar o analógico e quando 

devemos priorizar o digital?

Dependendo da finalidade, 

proposta do trabalho. Quando 

técnico e comercial prioriza-se 

o digital e quando artístico a 

preferência é o analógico, mesmo 

no constante uso de programas tais 

como o Corel Draw e Photoshop. 

O desenho digital ganha exatidão 

de traço e colorido, porém perde 

naturalidade, movimento, impulso 

e espontaneidade ao expressar 

extrema tecnicidade.

Giovanna: Quais são as suas 

técnicas preferidas? 

 

Lápis grafite – traços e tons.

Nanquim – traços e aguada.

Lápis de colorir – traços e tons.

Giovanna: Você teve algum 

momento marcante na sua 

carreira? Compartilhe conosco. 

Na ocasião em que foi inaugurada  

a extinta UniverCidade em 1980,

ao assumir a constituição de 

designers lecionando Desenho 

nos primeiros períodos e a 

seguir quando comecei a ensinar 

Litografia por Selma Roriz. Trabalho premiado no curso de Litogravura do Parque Lage.

na Universidade PUC-Rio, 

colaborando também com a 

formação dos alunos de Design.



Revista Design1 -  Edição 3
COPYRIGHT 2017

39           

Lápis de cor por Selma Roriz, sua avó.

Giovanna: Para você o  

que é um bom designer? 

Considero um bom designer o 

profissional que tem uma visão 

construtivista, futurista, sempre 

atento ao social, ecológico  

e mercadológico.

Giovanna: Que conselho  

você daria para quem  

está começando?

 

Observar a realidade, contato 

com os diversos extratos sociais, 

isto é, isenção de preconceito, 

comprometimento às práticas e 

atividades culturais, participação 

e atuação em eventos ao 

buscar áreas de interação e 

empreendedorismo.



DIREITOAluna do curso de DIREITO

“Formada em Design pela PUC, escolhi a Ucam pela tradição no Direito.  
Hoje faço minha segunda faculdade. Meu objetivo é me especializar em Fashion Law”.
Anna Cristina Tasso

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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Anna Cristina Tasso
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“ Quanto mais 
eu estudo,  

mais eu 
tenho sorte.”

Pedro Guitton, M. Sc.
Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia



“Eu quero ir além das limitações e a Ucam Ipanema  
me trouxe benefícios como o aprendizado na minha  
evolução contínua”.
Jéssica Armond

Jéssica Armond

ADMINISTRAÇÃO

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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Aluna do curso de ADMINISTRAÇÃO

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Lançamento da exposição da 
atriz Maria Luisa Mendonça na 
galeria de arte Maria de Lourdes 
Mendes de Almeida - UCAM 
- Ipanema. Nossa ex-aluna 
Edilene tietando a atriz Patricia 
Pillar, presente ao evento. 

A atriz Fernanda 
Montenegro, prestigia 
a exposição  e diz 
brincando “Eu me 
registrarei sob um  
nome falso”. 

A exposição parou a 
Rua Joana Angélica 
entre a quadra da 
praia e do metrô 
Nossa Senhora  
da Paz .

Edilene marca presença
ao lado da atriz
Fernanda Montenegro.
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Quem foi que disse 
que Universidade é em 
sala de aula, sentado 
numa cadeira entre 
quatro paredes? Aula 
experiência na Praça 
Nossa Senhora da Paz.

Simone Figueiredo,  
coordenadora da  
Escola de Design  
e o professor 
Henrique Pires.

A diretora da unidade 
Ipanema, professora Andreya 
Navarro, e a coordenadora do 
curso de Design de Interiores, 
Helena Greve, dando boas-
vindas ao palestrante do dia 
Hans Donner. 

Dia de aula externa na 
Lagoa com o professor 
Pedro Guitton. 
É a Candido Mendes 
Ipanema inovando e 
explorando seu entorno.
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Pela UCAM Ipanema



O ex-aluno André Cruz 
Alonso usando a técnica 
do decalque que a partir 
projeção de uma imagem na 
parede realiza um desenho. 
Arte nos espaços internos da 
unidade UCAM - Ipanema. 

Outras intervenções 
realizadas em espaços   
da UCAM - Ipanema.
Conheça a universidade 
que mais parece uma 
galeria de arte.

Resultado final da 
aplicação da técnica. 
Para informações 
e acesso a outros 
trabalhos do artista:  
@andre_crusis 

Conforme você  
sobe a escada o  
diamante vai sendo 
lapidado. “No pain, 
no gain”.
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Pela UCAM Ipanema



Que tal um jardim 
monocromático na  
entrada da sala  
dos professores? 

Na mitologia grega,
Afrodite - Deusa do
amor (Vênus) foi
representada. A mesma
se encontra na abertura
do tradicional software
de desenho, Illustrator.

O artista Pablo Aguirre, 
nosso ex-aluno, com seu 
filho Antônio. Intervenção 
artística inspirada na obra de 
Michelangelo: A criação de 
Adão, na Capela Sistina. 

Ondas, mar e o Morro Dois 
Irmãos, tudo isso inspirado 
na antiga gravira japonesa 
de Katsushika Hokusai.
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Pela UCAM Ipanema



Olha o polvo! Nossos 
laboratórios parecem 
verdadeiros aquários. 

Polígonos! A designer 
e artista Nathalia Lanus, 
nossa ex-aluna, em ação no 
primeiro andar da unidade 
Ipanema. Todo o quadro/
parede foi feito somente 
com fita isolante. 

Essa e outras obras de arte 
do artista “prata da casa” 
podem ser vistas no seu 
instagram:  
@pabloaguirree. 

O resultado final pode ser 
admirado na saída dos 
elevadores no 1º piso. 
Essa e outras obras de arte 
da artista “prata da casa” 
podem ser vistas em  
@_tanusa.
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Nosso aluno do 
curso de Desenho 
Industrial, o artista 
Victor Hugo Ferreira, 
homenageando o 
tradicional jogo de 
videogame Pac-man. 

Quando estamos 
navegando na internet, a 
seta do cursor transforma-
se em uma “mãozinha”, 
indicando que existe um 
link no local. A “mãozinha” 
aqui dá uma curtida no 
Rock & Roll. 

As escadas do andar P 
assinadas pelo artista.  
A cada degrau, surge  
uma ferramenta de  
desenho do Photoshop. 

Que tal voltar a década de 
80, 90 e jogar Mario Broz? 
Nada como educar e 
aprender se divertindo. 
Esses e maisprojetos do 
artista: @vhartlife.
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Alunos apreensivos para 
o início da palestra do 
ilustríssimo Ricardo Leite. 
Autor da marca do Rio 450 
anos, designer responsável 
por diversas capas de CDs 
para bandas da MPB, entre 
outros projetos.

Lançamento da revista 
Design1 - Edição 2. Contamos 
com a presença do Doutor 
Flavio Pessoa, professor da 
Universidade Federal de Goiás, 
e os mestres da casa Pedro 
Guitton e Luiz Alberto Rozo.

Ricardo Leite da Crama Design 
Estratégico abrindo o lançamento 
da revista Design1 - Edição 2, 
com um bate papo sobre os 
novos tempos e a importância do 
designer nesse novo cenário. 

Final do evento:  
Aldemar D`abreu, Aristides 
Dutra, Henrique Pires,  
Simone Figueiredo,  
Pedro Guitton e Cecília 
Mendes, todos professores 
da UCAM - Ipanema,  
com o palestrante. 
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A palestrante 
convidada Ana Lucia 
Rangel em um bate 
papo sobre orientação 
à carreira. 

Palestra com Bernardo 
Prata sobre “Como criar 
seus próprios personagens” 
realizada em setembro. Em 
novembro ofereceremos os 
cursos livres, módulos 1 e 2. 

Um encontro que reuniu alunos 
de todos os cursos de graduação:  
Direito, Administração, Ciências 
Contábeis, Desenho Industrial, 
Moda, Interiores, Teatro e Dança.

O palestrante Bernardo 
Prata, a frente da empresa 
Aqueles Caras, foi vice-
campeão do Anima Mundi 
2001. É formado em Desenho 
Industrial e já desenhou mais 
de 5.000 personagens.
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Pela UCAM Ipanema



O aluno de Desenho 
Industrial Bernardo 
Ribeiro colocando a 
mão na massa.

O trabalho completo. 
Venha conhecer a unidade 
UCAM Ipanema, a 50 passos 
do metrô estação Nossa 
Senhora da Paz em Ipanema. 
À partir das 21hs de segunda 
a sexta ou nos finais de 
semana a qualquer horário. 

Uma ideia simples e criativa. 
Da pichação ao Grafite, uma 
solução para a entrada da 
UCAM Ipanema.

A lixeira também foi 
transformada com o 
mesmo grafite.
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Pela UCAM Ipanema



“O motivo pelo qual eu estudo na Cândido Mendes é basicamente pelo custo  
beneficio: qualidade de ensino, reputação da universidade, proximidade da  
minha residência e trabalho a um preço acessível”.
Suelen Araújo

Daniela Magali

CIÊNCIAS CONTÁBEISAluna do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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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 2525-1010
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Universidade do Porto - U.Porto
Portugal

Universidade de Lisboa - ULIsboa
Portugal

Universidade Autónoma de Lisboa - UAL
Portugal
 
Universidade de Évora
Portugal

Universidade Portucalense Infante D. Henrique - UPT
Portugal

Universidad de Salamanca - USAL
Espanha

Universidad Europea Madrid
Espanha

Universidad de Santiago de Compostela - USC
Espanha



“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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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 

Carlos  
Horcades

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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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

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.

Herman 
Zonis

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. 

Luiz Alberto
Rozo
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PROFESSORES

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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Desenho Industrial

ESCOLA DE DESIGN

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

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, 
1° Designer do Brasil  
Mestre 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 econômico 
criativas vêm da mistura de 
experiências que adquiriu 
nos lugares em que viveu, 
trabalhou e estudou: Rio de 
Janeiro (felicidade e beleza), 
Califórnia (estilo e sonho) e 
Barcelona (arte e cultura). 
pedroguitton.com 
mitodesign.com

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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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.

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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“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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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:
goo.gl/dNl23h

E a edição 2:
goo.gl/f7Af6s

REVISTA


