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Confira os melhores 
projetos acadêmicos 
criativos realizados 
pelos alunos da Escola 
de Design de produto

Entrevista de capa  
com Katia Bonfadini,  
designer especializada  
em festas, comes e bebes

E quando você transforma  
a Universidade numa 
grande galeria de arte?  
Isso é o que nós temos  
feito na Candido  
Mendes Ipanema 

ECONOMIA CRIATIVA
Faça parte da 3ª maior indústria 
do mundo. Conheça nossos cursos 

de graduação e tecnológicos

O prêmio prata da casa  
dessa vez homenageia  
nosso querido professor  
de design Henrique Pires
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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  

Katia Bonfadini, 

designer de 

mente inquieta, 

para quem a vida 

não tem espaço 

pra monotonia. 

Tem paixão por 

viagens, na ba-

gagem, 63 paí-

ses e 25 estados 

BR. Formada em 

Desenho Indus-

trial pela Univer-

Cidade na Lagoa. 

Atualmente ad-

ministra a loja 

COISAS DA  

BONFA, especiali-

zada em festas e 

comes e bebes.

Projetos  
acadêmicos 
criativos  
realizados 
pelos alunos 
da Escola de 
Design -  
Projeto de 
Produto da 
UCAM Ipa-
nema. Vale a 
pena conferir 
os nossos alu-
nos atuando  
no mercado.

Katia  
Bonfadini

Trabalho 
dos alunos 

SUMÁRIO

O prêmio dessa 
vez vai para  
o professor  
Henrique Pires.  
Educador e pes-
quisador desde 
1990 na extinta 
UniverCidade-
RJ. Atualmente é 
professor tanto 
da UCAM Ipane-
ma quanto na 
ESPM-RJ.  
Um bate-papo 
sobre metodo-
logia e Trabalho 
de Conclusão de 
Curso - TCC, um 
tema especial 
para nosso  
mestre.

A oficina foi conce bida 
para atender nossos 
alunos de Design de 
Produto e Design de 
Interiores. Porém, todos 
os alunos da UCAM são 
bem vindos pois esta-
mos aqui para auxi-
liá-los na execução de 
maquetes, dese nhos 
técnicos, pro tótipos 
e para tirar qualquer 
dúvida relacionada 
a design e processos 
industriais.

Prêmio 
Prata da Casa

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

“Ao contrário dos 
outros recursos, 

a criatividade 
não é escassa, 
é abundante”.
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Reportagem com a Katia Bonfadini, 
uma designer de mente inquieta  a frente da loja COISAS DA BONFA, 
especializada em festas e comes e bebes.
-

Katia Bonfadini
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1-Qual foi o maior desafio que 
você encontrou na área?  
Como ele foi superado?

O maior desafio que enfrentei na 

minha área foi quando passei a 

trabalhar em esquema de home office. 

Na verdade, esse é um desafio para 

qualquer pessoa que passa a trabalhar 

de casa. Há inúmeras vantagens, mas 

também é preciso uma disciplina 

que nem sempre temos ou à qual 

não estamos acostumados. É fácil 

a gente se distrair ou parar para 

resolver questões domésticas durante 

o expediente. Então, para que o novo 

Katia Bonfadini 

formato de trabalho desse certo, 

precisei adaptar horários e cobrar 

de mim mesma o cumprimento 

de metas e tarefas.   Algum tempo 

depois, enfrentei outro desafio: 

vender kits digitais de festas para 

adultos. O mercado de festas 

decoradas, com tema definido 

e até lembrancinhas, sempre foi 

dominado pelo universo infantil. 

Aos poucos, no entanto, consegui 

mostrar que “gente grande” 

também gosta de comemorações 

temáticas, decoradas com capricho.

Festa Cinema - caixas para pipoca, detalhe 
papelaria no buffet, estação de bebidas, pipoca 
e lembrancinhas na prateleira, mesa self-service 
de cachorro-quente, meu aniversário e toppers 
com recorte especial.
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Festa da Pizza - detalhe dos ingredientes, 
temperos, buffet selfservice completo e 
cartaz e pizza montada.

Katia Bonfadini 

2-Se você estivesse 
começando hoje, teria  
feito algo diferente?

Se eu pudesse voltar ao passado, 

teria começado a trabalhar com 

papelaria de festa mais cedo. 

Acho que demorei muito a dar 

esse passo e diversificar a minha 

área de atuação, que sempre 

foi, prioritariamente, criação de 

Identidade Visual Corporativa e 

Design Editorial. Para qualquer 

novo empreendimento/desafio há 

sempre uma mistura de empolgação 

e medo, o que é natural. Sair da 

zona de conforto nem sempre é 

fácil e, no meu caso, essa decisão 

resultou em um grande aumento de 

carga horária de trabalho e também 

muitas horas de aprendizado 

sobre a nova área de atuação. 

Exatamente por saber que no 

início seria assim, demorei a 

tomar coragem de investir nessa 

área, mas depois de estruturar 

bem o meu negócio e de me 

familiarizar com a nova rotina, 

percebi que a empreitada valeu 

muito a pena. 
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Katia Bonfadini 

3-Fale mais sobre seu 
segmento de atuação  
nas festas temáticas  
e o popular conceito  
“Faça voce mesmo”.

Sempre gostei de receber amigos 
em casa. Como sou designer e 
gosto de ilustrar, aproveitava os 
meus conhecimentos e habilidade 
para desenvolver peças para usar 
nesses encontros. Obviamente, 
os temas eram invariavelmente 

adultos. Criava plaquinhas para 
identificar os comes e bebes, 
forminhas para docinhos, toppers 
para cupcakes, bandeirolas e uma 
série de outros itens. Passada a 
reunião, eu compartilhava as fotos 
e algumas receitas no blog que 
mantenho desde 2009. Foi então 
percebi um aumento no número de 
seguidores interessados em saber 
mais sobre a papelaria que eu usava 
para decorar esses eventos. Comecei 
a receber pedidos de orçamento 

para criar a identidade visual de 
festas e incentivos para abrir uma 
loja onde eu pudesse vender 
o material que criava. Muitas 
pessoas queriam decorar seus 
eventos da mesma maneira que 
eu, mas não tinham “jeito” para 
a coisa e não sabiam por onde 
começar. Foi assim que surgiu a 
COISAS DA BONFA (coisasdabonfa.
com.br), loja virtual especializada 
na venda de papelaria de festa em 

PDF com temas adultos.
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Katia Bonfadini 

Festa Cinema - estação de bebidas
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Katia Bonfadini 

Até hoje, já criei mais de 70 kits, como 

Queijos & Vinhos, Degustação de 

cervejas, Happy Hour, Festa tailandesa, 

Feijoada e Chá de bebê. E a lista só 

cresce, já que a cada dia surgem novas 

ideias e demandas de clientes. Estou 

sempre com uma lista considerável de 

temas para serem desenvolvidos.

É devido a este interesse dos leitores 

que eu me programo para decorar uma 

pequena festa por mês, usando sempre 

um tema diferente. É como se fosse 

um test drive, sabe? Dessa forma, eu 

exercito a criatividade pensando em 

diferentes maneiras de usar os itens 

de papelaria porque, enquanto alguns 

têm uma função específica, outros são 

bastante versáteis. Assim, ajudo quem 

gosta de decorar, mas tem dificuldade 

de harmonizar os espaços. Para quem 

gosta de colocar em prática o conceito 

DIY (Faça você mesmo), além de 

ser uma boa forma de economizar 

dinheiro, é muito prazeroso ver a 

decoração pronta e pensar com 

orgulho: “Fui eu que fiz”. No entanto, 

com a vida sempre corrida, e por 

nem sempre as pessoas terem uma 

boa impressora em casa, acabou 

surgindo uma nova demanda na loja: 

a venda dos produtos físicos, e não 

apenas o kit digital. Como não tenho 

uma estrutura para atender a estas 

solicitações, fiz uma parceria com a 

empresa Just Made, que é de uma 

amiga de infância. Assim, quando o 

cliente não quer ter o trabalho de 

imprimir e recortar as peças, a Just 

Made faz toda essa parte e envia o 

kit pronto para uso pelos Correios. É 

uma mão na roda já que é necessário 

apenas dispor as peças na mesa.

Festa Cinema - caixas para pipoca, detalhe 
papelaria no buffet, pipoca e lembrancinhas 
na prateleira, mesa self-service de cachorro-
quente, meu aniversário e toppers com 
recorte especial.



Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

15           

Katia Bonfadini 

Queijos e vinhos - estação de bebidas
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Katia Bonfadini 

4- Segundo você, existem 
temas de festas para todos 
os dias do ano. Quais são  
os temas mais procurados?  
E as festas mais inusitadas?

Os temas mais procurados são os 
mais clássicos: Queijos & Vinhos, 
Piquenique, Festa Italiana, Festa 
Mexicana e os relacionados a datas 
comemorativas (Dia das Mães, dos 

Pais e dos Namorados). Dentre os 
temas mais inusitados, destaco a 
Festa Tailandesa, já que a culinária 
local é bastante diferente da nossa; 
o Natal Brasileiro, com prevalência 
das cores da nossa bandeira 
e elementos mais tropicais; 
e o Degustação de Cervejas, 
que conta com tabelas para os 
convidados darem notas e fazerem 
considerações sobre a bebida. 
No entanto, a festa que fez mais 

sucesso até hoje foi o PRETINHO 
BÁSICO, uma festa só para 
mulheres que fiz antes mesmo de 
ter a loja. Devo confessar que a 
ideia não é originalmente minha. 
Foi minha irmã Flávia que me 
inspirou depois que organizou 
um jantar para 12 amigas com o 
tema The Little Black Dress Party. 
Gostei tanto das peças que ela 
desenvolveu que decidi preparar 
a minha própria versão para 
usar no meu aniversário. Como 
minhas amigas eram todas da 
mesma faixa etária, propus a elas 
uma brincadeira típica da nossa 
infância: vestir uma bonequinha 
de papel.

Festa Mexicana - acessórios de 
papelaria e bigodes, buffet completo, 
detalhes das ilustrações exclusivas e 
do painel na parede e comidas.
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Festa do Pretinho Básico - 
Termômetro do humor e paper toy.

Katia Bonfadini 

Cada uma recebeu previamente 

uma cartela impressa contendo 

uma boneca usando apenas a 

roupa de baixo, além de quatro 

modelos básicos de vestidos pretos. 

Junto com o kit, enviei a seguinte 

mensagem: “Customize a sua 

bonequinha como você preferir. 

Tudo é permitido: tinta, papel, 

cola, miçanga, adesivo, tecido, 

fita, bijuteria, carimbo, tatuagem, 

maquiagem etc. Libere sua 

criatividade e interfira no cabelo,  

no vestido, no sapato ou em 

qualquer outra parte do desenho. 

Quando vier para a Festa do 

Pretinho Básico, não esqueça de 

trazer a sua criação para participar 

de uma brincadeira divertida!” No 

dia da festa, todas compareceram 

usando seus pretinhos básicos e 

levando suas bonecas customizadas. 

O post no blog mostrando a reunião 

foi um tremendo sucesso, e mais 

tarde acabei incluindo o kit na loja.
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Katia Bonfadini 

Queijos e vinhos - estação de bebidas
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5-Um recado final para os 
jovens que estão começando?

O caminho até a estabilidade 

financeira pode ser difícil, mas 

nunca desista de estudar, de buscar 

conhecimento teórico e prático, de se 

atualizar. Lembre-se de que um bom 

atendimento ao cliente (saber ouvi-

lo e respeitar as suas demandas sem 

perder a essência e o profissionalismo) 

é muito importante. A satisfação dele 

pode te trazer outros clientes. Ter ética 

profissional também é imprescindível. 

Ninguém contrata profissional com má 

reputação. Procure atender da maneira 

como gostaria de ser atendido e já terá 

meio caminho andado para o sucesso. 

Katia Bonfadini 

 

Site:
katiabonfadini.com.br
 
Instagram: 
@coisasdabonfa e @katiabonfadini
 
E-mail: 
katiabonfadini@gmail.com
 
Fotos: 
Katia Bonfadini e Ana Paula Carneiro 
(https://www.instagram.com/
anapcarneirofotografia/)

Papelaria impressa: 
JUST MADE  
instagram.com/justmadestudio

Festa Reveillon - buffet completo, papelaria, 
detalhe das bandeirinhas para canudos.



“Escolhi a Candido Mendes pela acessibilidade do metrô. Saindo da Barra,  
agora chego à faculdade em 25 minutos. Sem contar a oficina de Design de  
Produto, na qual nos deparamos com equipamentos incríveis onde literalmente 
colocamos a mão na massa”.
Marcelo Jr.

Marcelo Jr.

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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DESIGN DE PRODUTO

FACEBOOK.COM/
UCAMIPANEMAOFICIAL
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Aluno do curso de DESIGN DE PRODUTO
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Pedro Guitton, M. Sc.
Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia

“Está procurando um  
emprego? Crie o seu.  
O tempo vai passar, 

 melhor que 
seja remunerado”.



Lo
ca

l i
ns

pi
ra

do
r o

nd
e 

m
er

ca
do

 e
 a

ca
de

m
ia

 s
e 

en
co

nt
ra

m
. 

#IpanemaCult / #Iconico / #Arte&Historia / #EscolaDeDesign

IP
A

N
EM

A

w
w

w
.d

ro
ne

st
ag

r.a
m

Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

22           



Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

23           

Cursos Superiores de Tecnologia na área de Design 
Design de Interiores e Design de Produto
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Trabalhos dos alunos

Cursos Superiores de Tecnologia são 
cursos de graduação focados em uma 
formação especializada em áreas 
científicas e tecnológicas. Esses cursos 
são considerados um importante 
instrumento para expansão da 
educação superior no Brasil. Pesquisas 
realizadas no País mostram uma 
grande aceitação desses cursos pelo 
mercado e o crescimento de sua oferta 
ao longo do tempo, tanto na esfera 
privada como na pública.  
 
O mercado de trabalho na 
área de Design vem ganhando 
espaço, especialmente para o 
profissional com formação em 
inovação e sustentabilidade e com 
o pensamento elástico, aberto à 
experimentação, ao risco, ao novo. 
Essas características permitem 
ao profissional uma atuação 

bastante diversa e estimula a ação 
empreendedora. 

A Universidade Candido Mendes 
Ipanema apresenta seus Cursos 
Superiores de Tecnologia na área 
de Design - Design de Interiores 
e Design de Produto. Esses cursos 
ressaltam os valores da criatividade, 
inovação e sustentabilidade que 
aliados ao domínio da técnica são 
a base para a projetação que parte 
do ponto inicial da conceituação, 
chegando ao detalhamento e 
a produção de um produto ou 
o planejamento de um serviço. 
Os cursos têm duração de cinco 
semestres e contam com uma 
infraestrutura específica para seu 
desenvolvimento. 

Ciente da necessidade de criar 

condições para que o aluno se insira, 
com sucesso, no mercado de trabalho, os 
cursos apresentam vários cenários para 
práticas de gestão e contam com um 
corpo docente formado por professores 
com sólida formação acadêmica e grande 
experiência profissional. 

As matrículas para os cursos de Design de 
Interiores e Design de Produto na Candido 
Mendes Ipanema já estão abertas. 
 
Simone Figueiredo,  
coordenadora da Escola de Design.

Contato: (21) 2525-1000 ou 0800 282 5353 
simone.figueiredo@candidomendes.edu.br

A seguir, os projetos criativos realizados pelos 
alunos e ex-alunos da Escola de Design da 
UCAM Ipanema. Vale a pena conferir  
os nossos alunos atuando no mercado.

Cursos tecnólogos

Agência: Y&R Dubai - País: Emirados Arabes - Cliente: Coca-Cola - Estúdio: MMJ Studio
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Trabalhos dos alunos

Agência: McCann Mumbai - País: Índia - Cliente: Coca-Cola - Estúdio: MMJ Studio
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Trabalhos dos alunos

Agência: Heads - País: Brasil - Cliente: Greenday - Estúdio: MMJ Studio
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Trabalhos dos alunos

Aluno: Marcelo Muniz Jr - País: Brasil - Cliente: Disciplina Computação Gráfica para Produto, Mustang - Estúdio: MMJ Studio

Aluno: Marcelo Muniz Jr - País: Brasil - Cliente: Disciplina Computação Gráfica para Produto, Nissan - Estúdio: MMJ Studio
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Trabalhos dos alunos

Agência: Ogilvy - País: Brasil - Cliente: Caterpillar - Estúdio: MMJ Studio

Nascido na cidade de Campos do 

Goytacazes, RJ, Marcelo mudou-se 

para capital aos 16 anos, quando se 

deu conta de que precisava de um 

diploma universitário. 

Ingressou no curso de Desenho 

Industrial e lá descobriu outra paixão 

além do flamengo, o 3D voltado para a 

publicidade, de onde não saiu mais. 

“Posso dizer que depois de tanto 

trabalhar e suar, adquiri bastante 

prática em softwares 3D e photoshop, 

com especialidade em textura e 

iluminação”, conta Marcelo. No 

decorrer de sua carreira, atuou, 

durante três anos, na área de ilustração 

3D da Seagulls Fly, reconhecido como 

um dos maiores estúdios de animação 

e ilustração 3D do Brasil. Em seguida, 

foi convidado a reestruturar a área de 

3D do estúdio ícone, respondendo 

pela ilustração de todos os trabalhos 

3D do estúdio durante dois anos. 

Como freelancer produziu para 

países como Índia, Inglaterra, EUA, 

Nova Zelândia, Polônia e Rússia. Hoje 

Marcelo está com sua própria empresa 

a MMJ Studio (www.mmjstudio.com), 

inaugurada no final de 2011. 

(www.mmjstudio.com), inaugurada 

no final de 2011. 

Marcelo Muniz Jr.
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Trabalhos dos alunos

Imagens do projeto Banheiro KOKEDAMA, concurso Deca 2018 
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Trabalhos dos alunos

Imagens do projeto Banheiro KOKEDAMA, concurso Deca 2018 

Carioca, 53 anos, casada, três  

filhas e uma grande paixão por  

moda e design. Formada em Análise 

de Sistemas pela PUC RIO e com 

atuação na área por oito anos. 

Empreendedora, com negócio próprio, 

uma loja de perfumaria e cosméticos, 

em Ipanema, que manteve por anos.

Morando em Florianópolis, pode 

colocar em prática sua vocação 

na área de Design de Interiores ao 

produzir ambientes projetados por um 

escritório de arquitetura local. 

Com o ganho de experiência, produz 

entre os anos 2009 e 2013, ambientes 

para os catálogos da Portobello 

Cerâmicas e Revestimentos.

De volta ao Rio de Janeiro, assumindo 

sua vocação, ingressa no curso de 

Design de Interiores da Universidade 

Candido Mendes Ipanema. Cinco 

semestres de muita dedicação e 

puro prazer, de convívio intenso com 

professores, colegas e profissionais 

ligados à área do Design de  

Interiores, de muitas trocas e  

grande aprendizagem. 

 Concluído o curso em 2017, participa 

do Concurso Deca 2018, com o tema 

o “Banheiro do Casal”.  O conceito, 

baseado na vida de um diplomata, 

que por força de sua carreira, vive 

mudando de países SEM FIXAR RAIZES. 

A partir desse conceito, surge o nome do 

projeto “Banheiro KOKEDAMA”.

O projeto esteve entre os três finalistas do 

concurso, passou  para a etapa Grand Prix 

e saiu vencedor, em primeiro lugar! 

“Desde já, agradeço a Candido Mendes 

Ipanema e minha professora e orientadora 

Andrea Menezes por toda a formação 

recebida, que me deu conhecimento 

suficiente para participar de um concurso 

de alto padrão e nível nacional.” 

Simonne Camelier
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Trabalhos dos alunos

Imagem do projeto Banheiro da Amanda Luggeri, concurso Deca 2018 
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Trabalhos dos alunos

Imagens do projeto Banheiro da Amanda Luggeri, concurso Deca 2018 

Amanda, 26 anos, carioca, é Designer 

de Produto e de Interiores. Seu 

interesse pela área de design surgiu 

em sua infância. Como sua família se 

mudava de residência praticamente 

de dois em dois anos, essas mudanças 

se tornaram algo empolgante, pois 

Amanda adorava desenvolver projetos 

e ideias para o novo lar. 

Com 18 anos, decidiu cursar Design 

de Produto na PUC-Rio, com a ideia 

de desenvolver mobiliário para 

residências. No terceiro semestre de 

faculdade, iniciou seu primeiro estágio, 

em um escritório de arquitetura. Nessa 

oportunidade, percebeu que queria 

desenvolver mais do que móveis, 

queria participar de todo o processo 

que envolve a transformação de um 

ambiente, da definição de conceitos, 

passando pelo desenvolvimento de 

plantas, pelo acompanhamento de 

obras, até a escolha de mobiliário e 

objetos de decoração. 

Amanda se formou em 2015, depois de 

ter passado por mais dois escritórios 

de arquitetura e design, decidida a 

fazer algo que facilitasse sua entrada 

no mercado de design de interiores e 

arquitetura. Em 2016 iniciou o curso de 

Design de Interiores na Universidade 

Candido Mendes Ipanema onde teve 

a oportunidade de estudar com afinco 

e realizar sua paixão. Foram anos de 

ótima convivência com professores e 

colegas e de grande aprendizado com os 

profissionais da área.

Após se formar, resolveu participar 

do concurso DECA 2018, com a 

orientação do professor Franklin Iriarte, 

também orientador de seu Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC.

Em 2018, participou do 23º Concurso 

Estudos DECA desenvolvendo projeto 

de Banheiro de Espaço de Coworking 

e recebeu a premiação máxima, o 

primeiro lugar. 

Hoje, Amanda trabalha em dois 

escritórios, um de Design de Interiores 

e o outro de Arquitetura e espera, em 

breve, começar a desenvolver seus 

próprios projetos.

Amanda Luggeri



“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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“Você  toma alguma coisa 
para ser feliz? Sim, decisões. 
Costumo compartilhar isso 

com os alunos. As decisões que 
você toma hoje estarão  

diretamente ligadas com sua 
felicidade num futuro próximo”.

Pedro Guitton, M. Sc.
Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia
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COPYRIGHT 2018



Lu
ga

r d
e 

pr
ofi

ss
io

na
l i

nf
or

m
ad

o 
e 

fo
rm

ad
o.

#Academia&Mercado / #CandidoDesign / #CriatividadeComGlamour

IP
A

N
EM

A

35           

s-
m

ed
ia

-c
ac

he
-a

k0
.p

in
im

g.
co

m

Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018



Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

36           

Bate papo com o mestre Henrique Pires
Por Mito - Editora Digital



Primeiro devemos explicar do 

que se trata: sinalização não é 

plaqueta aqui e ali. É um sistema de 

equipamentos – com mensagens 

de texto ou não – que orienta 

aqueles que circulam por uma 

determinada área. Infelizmente o 

Rio é carente de orientação para o 

frequentador, e quando digo isso, 

falo das ruas, mesmo. Sinalização 

de trânsito? Não temos, ou, quando 

temos, não funciona, ou induz a 

erro, e aí seria melhor que não 

tivéssemos. Sinalização para quem 

anda a pé? Necas. Aquela que 

informa sobre o incrível patrimônio 

histórico-cultural e paisagístico 

que essa cidade possui?.Quase 

nada. Serviços públicos, hospitais, 

delegacias? Tudo muito mal 

servido. De acessibilidade e de 

combate a incêndio? 
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Henrique Pires é mestre em

Design pela Esdi. Além de professor 

da Escola de Design na UCAM 

IPANEMA, ele também ministra 

classes na ESPM-Rio. Suas disciplinas 

titulares são projeto de sinalização e 

trabalho de conclusão de curso-TCC. 

Uma vez que sinalização é um 
tema querido para o nosso 
mestre,  algum lugar aqui no 
Rio, referência em termos de 
sinalização que  valeria a pena 
a visita? Quais são os pontos 
chave para um projeto  
eficiente de sinalização ?

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

Henrique Pires, M. Sc.
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Só existe nos confusos regulamentos. 

Na iniciativa privada, algumas 

exceções, e uma delas são os 

shoppings, que, sei lá porquê, 

sinalização faz parte do figurino 

deles: a maioria dispõe de alguma 

informação para o público. O ponto-

chave desse tipo de projeto está 

antes do projeto: o cliente, que 

pode ser o governo, o proprietário 

ou o administrador do espaço 

precisa entender que sinalização 

não é produto de prateleira, que 

se encontre pronto para entrega 

imediata; que ele entenda também 

que é projeto para ser executado por 

pessoal especializado – ou seja, por 

designers; e os criativos escolhidos 

também devem entender que não 

vão resolver num pique de inspiração: 

têm de se debruçar e conhecer o que 

o pobre do frequentador procura e 

precisa quando anda por ali.

Henrique no laboratório de design de moda da Candido Mendes Ipanema.
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Quais são os Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC  
mais  interessantes? Como 
desmistificar essa disciplina  
que costuma assustar  
alguns alunos?

De fato, há uma “neura” com os 

TCCs. Duram dois semestres, devem 

ser complexos, implicam em várias 

apresentações, e na preparação de 

um relatório; e terminam com uma 

banca de avaliação. Mas o aluno não 

precisa experimentar isso como um 

“tribunal de inquisição”. Há alguns 

segredos. Por exemplo, antecipe-se: 

vá desde o fim do semestre anterior 

pensando em temas possíveis – e 

olha que Design é um negócio 

que tem ampla aplicação, e quase 

toda proposta, depois de bem 

estruturada, pode mais que ser viável, 

pode mesmo dar samba e ser rica 

em possibilidades. Outro segredo 

é começar logo, desde o primeiro 

dia de aula, trazendo as ideias para 

apreciação dos orientadores. Porque 

será um “casamento triplo”: você 

com o tema e com os orientadores. 

E olha que o “casamento” 

está programado para durar 

no mínimo um ano inteiro. 

Outro segredo é falar-ouvir-

falar: explicar o que pretende, 

entender a argumentação dos 

orientadores, refletir sobre 

ela, e eventualmente, contra-

argumentar, defendendo seu 

ponto-de-vista. Tudo muito 

racionalmente: nunca levar para 

o lado pessoal. O aluno deve 

lembrar-se que já está – ou 

deve fingir que está – bastante 

amadurecido. É só copiar dos 

professores, que também fingem 

que estão (risos). Por fim, não será 

por já cursarmos o TCC que vamos 

relaxar no comparecimento às 

aulas, certo?

Mestrado, segundo você, o 
tal do “estudante especial”, 
qual seu  conselho para 
quem pretende se tornar 
mestre, lecionar e trabalhar 
no  meio acadêmico?

Relíquias impressas do Rei Pelé.

Posso comentar a carreira acadêmica 

pelo lado da minha experiência, ou 

seja, como designer-professor. De 

fato, sou de um outro tempo: estava 

recém-formado, repentinamente 

fui convidado para substituir um 

professor, comecei a dar aulas no 

dia seguinte ao convite e nunca 

mais parei. Hoje isso é praticamente 

impossível, nem o MEC permite. 
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Fiz o mestrado, a princípio, só por 

exigências das escolas em que atuo, 

elas também seguindo as tais regras. 

Mas funcionou, valeu, considero que 

fiquei um professor e um profissional 

mais estruturado, mais consciente. 

Reconheçamos que atualmente o 

serviço completo pede mais, e inclui o 

doutorado. E insisto que para ser um 

designer-professor importa sustentar 

“vida dupla”: ter atividade projetual 

e vida acadêmica. Isso quase sempre 

significa manter um outro emprego, 

ou ter clientes. Caso contrário, acaba-

se virando um teórico e vivendo 

um desajuste, porque o Design 

atua no “âmbito das coisas” 

e não deve ser uma atividade 

exclusivamente teórica.

Como você provocaria  
os novos  talentos?  
Uma mensagem final.

Mensagem final? Uma regra de 

vida para todos? Posso falar de 

coisas práticas que valem para 

mim, não para outros. Exemplo: 

desconfio um tanto de tatuagem. 

Primeiro porque oferece poucas – e 

pouco interessantes – cores; depois 

porque tende a borrar com o tempo. 

Também porque o “Menos é mais” 

ainda não chegou nas rodinhas 

que curtem o negócio. Pressinto 

que quem opta por se machucar 

com tatuagem não percebe nem 

a ingenuidade de bancar para 

sempre cosplay de pirata, maori ou 

hell’s, nem a pretensão de aquilo 

ser permanente, uma contradição 

nesse mundo em que tudo está 

ficando mutável. Mas repito: isso é 

julgamento que eu faço, e que vale 

para mim, somente. E, para mim, 

não dá: prefiro pochete.



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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“ Banqueiro não 
gosta de dinheiro, 

gosta de arte. 
Quem gosta de dinheiro 

é o artista.”
Pedro Guitton, M. Sc.

Professor da Escola de Gestão e Design, 1°  Designer do Brasil Mestre em Economia
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Reportagem com Bernardo Senra, um dos sócios da empresa SALVI PROJETOS, 
oficina parceira da UCAM Ipanema.

Salvi Design
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1-Qual é o diferencial  
da Salvi Design?

A Salvi Design, hoje estabelecida 

na UCAM Ipanema,projeta e produz 

diversos componentes ligados ao 

mundo do Design, atendendo a 

várias demandas. Por outro lado, a 

parceria SALVI/UCAM trouxe para nós 

a possibilidade de tralharmos com 

educação. Aqui atendemos os alunos 

da Escola de Design juntamente com 

os professores dos cursos. Algumas 

disciplinas são oferecidas na oficina e, 

em outros horários, os alunos podem 

usar o espaço para a execução de 

seus projetos. Além disso,  a oficina 

realiza outras atividades ligadas 

a UCAM Ipanema. Nossa ideia é 

trabalhar com técnica investindo em 

inovação e criatividade. Prezamos por 

oferecer um atendimento atencioso e 

rápido, sempre respeitando os prazos 

definidos por nossos clientes. 

2-Como funciona a Oficina 
de Design na unidade 
Ipanema, todos os alunos 
podem utilizar? Qual o 
horário de funcionamento? 

E para quem não é aluno, 
como funciona?

A oficina foi concebida para que os 

alunos de design possam produzir 

seus projetos. Porém, todos os alunos 

da Candido Mendes são bem vindos. 

Estamos aqui para auxiliá-los na 

execução de maquetes, desenhos 

técnicos, protótipos e prontos para 

tirar qualquer dúvida relacionada a 

design e processos industriais.  

O horário de funcionamento  

é das 16:00 às 22:00.  

Alunos fazendo seus projetos na primeira semana da oficina na UCAM.
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3-Como vocês superam 
desafios e enfrentam 
problemas todos os dias?

Compreendo que o design, por 

natureza, é complexo. Ele te oferece 

a oportunidade de trabalhar 

em projetos que abrangem as 

mais diversas áreas, sempre 

com peculiaridades e desafios 

diferentes. Por isso problemas são 

esperados, mas vistos como formas 

de aprendizado e preparo para o 

enfrentamento de situações futuras. 

4-Em relação a Salvi, quais são 
os projetos mais procurados?  

E os mais inusitados?

Os mais procurados são os de 

corte na Router CNC, em madeira, 

e os projetos de Impressão ou 

Modelagem 3D. E os mais inusitados 

são os projetos de impressão 3D, 

pois esta técnica pode ser utilizada 

em praticamente qualquer área 

profissional ou mesmo como 

hobby. Produtos diversos podem 

ser produzidos como, por exemplo, 

maquetes de armamento bélico 

ou usinas nucleares, troféus 

personalizados e esculturas 

decorativas. 

TCC do ex aluno Daniel Rosa.

Corte CNC e acabamento de backlights da Maria Filó

Trabalhando com ferro. Pista de dança de fundo infinito e LED.
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A Salvi Design marcando presença na LAAD, 
desenvolvendo maquete do sistema de 
defesa da SAAB. 

5-Além da impressora 
3D, quais equipamentos 
vocês tem a disposição 
na oficina? Como é feito o 
acompanhamento prático? 
Alguma metodologia?

Temos disponível uma máquina 

de corte a laser, uma Router 

CNC, além de um maquinário 

de marcenaria e serralheria 

suficiente para a execução 

dos mais diversos projetos de 

produtos e interiores, protótipos, 

entre outros. Nós acompanhamos 

o aluno na execução física dos 

seus projetos e na solução 

de problemas técnicos que 

aparecem ao longo do caminho. 

Auxiliamos também na escolha 

dos materiais e processos de 

acordo com a  necessidade. 

Site:
salvidesign.com.br
 
Instagram: 
@salvidesign3d
 
E-mail: 
contatosalvi@gmail.com



“Vejo a Candido Mendes como uma universidade que realmente se preocupa com seus alunos. Percebo  
a atenção que dão à todos, a dedicação dos professores em sala de aula, tudo isso visando o oferecimen-
to de  excelente ensino. Tenho orgulho de ser filha da Candido e aconselho a todos essa experiência”. 

Iane Carvalho

Iane Carvalho

ADMINISTRAÇÃO

UCAM IPANEMA
Tradição & Criatividade
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Aluna do curso de ADMINISTRAÇÃO

FACEBOOK.COM/
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Símbolo da Universidade  
de Salamanca na Espanha.

Ricardo Rivero, reitor da 
Universidade de Salamanca, 
e  Andreya Mendes de 
Almeida Navarro, pró-
reitora da Universidade 
Candido Mendes. 

Instiuição com 8 
séculos de existência.

Parceria na qual ambas 
Universidades, em 
conjunto, oferecem 
mestrado em Direito 
Penal e Direitos 
Humanos. 
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Hora do intervalo 
de aula no andar G2 .

Palestra do professor Dr. 
João Paulo Borges Bichão 
sobre a Convenção 
Europeia dos Direitos 
Humanos: dilemas e 
perspectivas atuais. 

Nossos alunos do 
Curso de Direito 
estudando a sombra  
dos nossos 
Fundadores.

O convidado e sua 
filha com a Profª. Drª. 
Andreya Navarro 
e o Prof. Dr. Flavio 
Machado.
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O professor Pedro Guitton 
e a coordenadora do curso 
de Desenho Industrial 
Simone Figueiredo com o 
homenageado da edição 
passada da revista Design1,  
mestre Carlos Horcades. 

O professor do curso de 
Direito, Stefanio Nehmy 
Xavier, com sua querida 
turma de Processo Civil 4.

A equipe Ucam Ipanema 
reunida em dezembro de 
2017 para comemorar o 
encerramento do ano letivo e 
o ano novo que, aos poucos, 
se aproximava. 

Nossa equipe 
comemorando em 
clima de festa em família. 
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A aluna Val Fisher usando a 
técnica de decalque que, a partir 
da projeção de uma imagem 
na parede, permite a realização 
de um desenho. Homenagem a 
Leonardo da Vinci. 

Processo em andamento - 
aplicação de cor. 
Conheça a universidade 
que mais parece uma 
galeria de arte e veja outras 
intervenções realizadas em 
nossos espaços.

Val e sua filha em ação. 
Processo de criação em 
andamento. 

E quando você transforma 
a Universidade numa 
grande galeria de arte? Isso 
é o que nós temos feito na 
Candido Mendes Ipanema. 
Vale a pena a visita. 
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Passo a passo da 
intervenção artística 
na porta de entrada da 
Universidade Candido 
Mendes Ipanema.  Nosso 
aluno, o artista Victor Hugo 
Ferreira, marcando as letras 
para refinar o acabamento. 

O artista Victor Hugo 
Ferreira, no sexta andar 
da unidade, ao lado do 
auditório, fazendo de olho, 
sem a ajuda de datashow, 
a intervenção artística do 
mergulhador. 

Ucam Ipanema, diploma 
de valor. Tradição secular 
no ensino desde 1902.

É hora de colocar o extintor 
de incêndio no seu devido 
lugar. Aliás, extintor ou 
cilindro de oxigênio? Esses 
e mais projetos do artista:  
@vhartlife. 

52           

Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

Pela UCAM Ipanema



A artista Carine Souza S. Tato, 
nossa aluna, usando a técnica 
do decalque que a partir da 
projeção de uma imagem na 
parede realiza um desenho.

Esses dois painéis foram 
uma parceria desenvolvida 
com a fashion & designer 
de superfície Carol Oliveira. 
Ambas as intervenções 
propõem uma experiência 
multisensorial. 

Problema é igual a solução. 
Proposta de mudança para 
alterar um mal hábito dos 
alunos. Favor não sentar nas 
mesas. Mensagem dada.

O detalhe está no 
acabamento final, feito com 
tecido e cordas. A proposta 
é aguçar o sentido do tato.
Esses e mais projetos da 
artista: @carololiveiraphoto.

53           

Revista Design1 -  Edição 4
COPYRIGHT 2018

Pela UCAM Ipanema



A artista em ação. Esses  
e mais projetos da nossa  
ex-aluna agora recém 
formada e agora designer: 
@thz.stuart.

O aluno Jean Marc Billard,  
nos apresenta uma solução de 
sinalização literalmente fora da 
caixa. Faz-se notar a associação  
da placa de saída, totalmente 
adaptada ao seu entorno, com 
o morro Dois Irmãos, a praia e 
as pessoas, ao correrem e se 
exercitarem na ciclovia.

Vale lembrar que toda a 
libélula foi feita com caneta 
Posca preta, exceto seu corpo, 
tridimensional, feito  
de maneira manual,  
um paper toy resistente.

O professor Pedro Guitton, 
e seus alunos. Quem gostou 
da aula levanta o braço?
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Apontador de lápis 
desenhado com caneta 
Posca na parede do 
laboratório 2, no andar P.

O aluno Diogo desenvolve 
um sistema de Dingbats 
de ferramentas analógicas 
utilizadas por um 
profissional criativo. 

Diogo Martino em ação. Caneta tinteiro desenhada 
com caneta posca na 
parede do laboratório 2,  
no andar P. 
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Uma homenagem  
a Van Gogh, por  
Diogo Martino.

Diogo Massena 
colocando a mão na 
massa. Quem sabe faz 
ao vivo. 

Arte desenvolvida por meio 
do emprego das técnicas de
recorte e colagem sobre papel 
jornal, aplicados em quadro de 
madeira em tiras. 

Tudo começa com uma 
ideia. Mas aqui na Ucam 
Ipanema, as ideias se 
transformam em projeto. 
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“O motivo pelo qual estudo na Candido Mendes é basicamente pelo custo beneficio: 
qualidade de ensino, reputação da universidade, proximidade da minha 
residência e  preço acessível”.
Daniela Magali

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 de Lisboa - ULisboa
Portugal

Universidade Autónoma de Lisboa - UAL
Portugal
 
Universidade de Évora
Portugal

Universidade Portucalense Infante D. Henrique - UPT
Portugal

Universidad Europea Madrid
Espanha

Universidad de Santiago de Compostela - USC
Espanha
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PROFESSORES
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

Arquiteto formado pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), com especialização 
em História da Arte e do Design 
pela Universidade Candido 
Mendes (UCAM). Docente no 
curso de Design de Interiores 
da Universidade Candido Men-
des desde 1998, onde ministra 
disciplinas ligadas ao Projeto 
de Interiores, Desenho Técnico, 
Apresentação de Projetos e 
História da Arte e do Design. 
Dentre as atividades profis-
sionais no campo do Design 
de Interiores, possui projetos 
executados em diversas cidades 
do Brasil e do exterior, nas áreas 
residenciais e comerciais, tendo 
participado das principais 
mostras de decoração do país, 
e sido premiado em concursos 
organizados por empresas da 
área (revista Espaço D, grupos 
Duratex e Deca). Atua tam-
bém como artista visual, com 
diversas exposições individuais 
e coletivas, tendo obras em 
acervos de instituições e mu-
seus, tais como: Museu de Arte 
de Goiânia (MAC-GO), Museu de 
Arte Contemporânea de Curi-
tiba (MAC-PR), Museu de Arte 
de Ribeirão Preto Pedro Manuel 
Gismondi, Museu de Arte Victor 
Meirelles em Florianópolis, 
Fundação Rômulo Maiorana em 
Belém, dentre outros.

Alexandre
Monteiro

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
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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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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. 

Simone  
Figueiredo

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 10 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). 
mito.rio.br

Pedro 
Guitton

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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PUBLICIDADE



w w w . m i t o . r i o . b r

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, seguem as edições anteriores nos links abaixo:

Edição 2:
mito.rio.br/ucam/design1-2.pdf

Edição 1: 
mito.rio.br/ucam/design1.pdf

Edição 3:  
mito.rio.br/ucam/design1-3.pdf

REVISTA


