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Checklist Projeto de Pesquisa e extensão: 

 

 

 

Título: OBSERVATÓRIO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DO ENSINO DE 

ARTE: ESTUDOS COMPARADOS ENTRE BRASIL E ARGENTINA - (OFPEA/BRARG) 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: 

 

                                                                                                

                                                                                                 

e                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                     

                                         -          . 

                                                                                                 

                 , ecologia, multiculturalismo  aparecem                                             

de artes visuais. Além das análises das matrizes curriculares sistematizamos                           

                                                                                       ores que 

ensinam arte no Brasil.  

Na segunda etapa o estudo se propõe a investigar como se desenvolve o trabalho do egresso das 

licenciaturas em Artes Visuais. Pretende-se igualmente                                                

                                          -                                                        

                                                                                                   

                                                                                      a Argentina e 

outros países da América Latina. Projeto vinculado a linha de pesquisa Ensino de Artes Visuais, área de 

concentração Artes Visuais.  

 

 

Data de início: 2011 

 

Natureza: (Pesquisa): 

 

Situação: Em andamento 

 

Membros do projeto: 

 

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Maria Lucila Horn - Integrante / Maristela 

Muller - Integrante / Ana Luiza Ruschel Nunes - Integrante / Katyuscia Sosnowski - Integrante / 

Isadora Gonçalves Azevedo - Integrante / Federico BUJÁN - Integrante / Giovana Bianca Darolt 

Hillsheim - Integrante / janine Alessandra Perini - Integrante / vera Lucia Penzo Fernandes - Integrante 

/ Isabela Frade - Integrante / Miriam Mattos - Integrante / Consuelo Alcione Borba Duarte Schilichita - 
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Integrante / Gerda Margit Schutz-Foerste - Integrante / Yáskara Beiler 

Dalla Rosa - Integrante / Claudia Carnevskis - Integrante / Flávia Pedrosa Vasconcelos - Integrante / 

Clarissa dos Santos - Integrante / Valéria Metroski de Alvarenga - Integrante / Vinícius Luge Oliveira - 

Integrante / Brenda Christine Figueira Pettirini - Integrante / Janedalva Pontes Gondim - Integrante / 

Lisy Li Pires Fuhrmann - Integrante / Thalita Emanuelle Souza. - Integrante. 

 

Natureza Financiamento (datas): No momento o projeto não conta com financiamentos. 

 

 

 

Título: OBJETO DE ARTE INTERATIVO: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AS 

POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO E USO DE MATERIAIS INCLUSIVOS 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: O presente projeto problematiza o uso de 

objetos pedagógicos de arte, propondo soluções de conteúdos interativos como possibilidades de 

inclusão para pessoas com deficiência em diferentes espaços educacionais como também culturais. 

Almejamos ainda o desenvolvimento de materiais digitais a partir de parcerias com equipes 

multidisciplinares. Inicialmente nos propomos a investigar como acontece a interação entre estudantes 

com deficiência e objetos pedagógicos e ou tecnológicos, pensados como obras de arte. Adicionando 

formas de interação diversificadas o grupo se apropriará de mídias e suportes (como desenho animado 

interativo, games, vídeos, materiais digitais e objetos pedagógicos) para problematizar conteúdos 

estéticos, de forma que o objeto em questão possa também constituir-se como objeto de arte. No 

segundo momento em consonância com as pesquisas desenvolvidas pelo grupo no MHSC, busca-se a 

criação de personagem fictício que visita um museu, em um desenho animado interativo em que todos 

os elementos são modificáveis pelo usuário. Investigando as possibilidades tecnológicas, o grupo 

desenvolverá experimentos para tornar o objeto interativo mais acessível possível, para grupos com 

necessidades especiais, evitando versões adaptadas (e muitas vezes limitadas), para cada público.. O 

meio ao qual o objeto interativo é veiculado é a internet, desta forma o projeto pode alcançar públicos 

maiores, independentes de região, e disponibilizado de forma gratuita para que espaços culturais, 

escolas e demais interessados possam fazer uso da proposta .Os resultados desta proposta (pesquisa e 

materiais), deverão ficar disponíveis online, para uso de professores e pesquisadores. A pesquisa 

também resultará em oficinas dirigidas as pessoas que desejem fazer uso dos materiais. Projeto 

vinculado a linha de pesquisa Ensino de Artes Visuais, área de concentração Artes Visuais.  

 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: 

(2) . 

 

Data de início: 2015 

 

Natureza: (Pesquisa): 

 

Situação: em andamento. 
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Membros do projeto:  

 

 Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Jaymini Pravinchandra Shah - Integrante / 

Rodrigo Born - Integrante / Bruna Donato Reche - Integrante / RAYSA SERAFIM FARIAS - 

Integrante / Gabriel Souza Coelho - Integrante / Milene Silva de Castro - Integrante. 

Número de orientações: 4. 

 

Natureza Financiamento (datas): atualmente edital Elizabete Anderle de apoio a cultura (2019). 

 

 

 

 

Título: PROGRAMA DE EXTENSÃO: LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO 

DE EDUCADORES – LIFE 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração:  

 

O LIFE é o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, programa de extensão que 

participam professores, estudantes e comunidade representada por instituições museais, prefeituras e 

universidades. Como público alvo o projeto atende a educadores de museus, pessoas com deficiência, 

famílias, artistas, estudantes e professores. O LIFE conta com parceria internacional com a Fundação 

PROA - Argentina. O LIFE compreende sete projetos: 1)Assessoria Pedagógica de Arte nas Escolas, 

coordenado por Regina Finck Chambeck, em parceria com 4 redes educacionais, para a formação 

estética presencial e a distância. 2) ?Família no Museu? coordenado por Maria Cristina da Silva, 

aproxima pessoas com deficiência de espaços expositivos realizando oficinas para famílias e 

sensibilizando os museus. 3) Cineclube Presença coordenado por Rafael Gué, vincula-se com a 

graduação, escolas do PIBID e redes educacionais estendendo a exibição à comunidade. 4) Objetos de 

Arte, coordenado por Maria Cristina da Silva, atua produzindo materiais didáticos e desenvolve ações 

artístico-culturais e residências pedagógicas. O projeto 5) Publicações coordenado por Fabíola Sell, 

produz revista digital, dial                                                                           

                                                                                                      

volume. 6) Ciclo de Eventos, coordenado por Maria Cristina Silva, fortalece as articulação de ensino, 

pesquisa e extensão, com dois eventos: Colóquio sobre o Ensino de Artes, promovido pela AAESC, o 

evento Educação, Arte e Inclusão, e oficinas para crianças nos municípios parceiros, também produz o 

Espaço Criança para a comunidade 7)Clube de Fotografia?, coordenação de Esdras Luz, dissemina a 

fotográfica analógica, realiza evento Floripa na Foto, (Duo Produções) e Maratona Fotográfica de 

Rancho Queimado. O Clube seleciona público externo para aprofundar trabalho de criação fotográfica 

quinzenalmente. 

 

Situação: Em andamento;  

 

Natureza: Extensão; 

 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: 

(2) . 
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Data de início: 2016 

 

Partiicpantes: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Maria Lucila Horn - Integrante 

/ Regina Finck - Integrante / Priscila Anversa - Integrante / Fabiola Sucupira Ferreira Sell - Integrante / 

Giovana Bianca Darolt Hillsheim - Integrante / janine Alessandra Perini - Integrante / Jaymini 

Pravinchandra Shah - Integrante / valeria Metroski de Alvarenga - Integrante / Esdras Pio da Luz - 

Integrante / Christiane Maria Castellen - Integrante / Sandra Reis - Integrante / Cristiane Ugolini - 

Integrante / Vinícius Luge Oliveira - Integrante / Thalita Emanuelle Souza - Integrante / Gabriel Souza 

Coelho - Integrante / Claudia Silvana Saldanha Palheta - Integrante / Rafael Gué - Integrante / Débora 

Caroline Viana Almeida - Integrante. 

Financiador(es): Universidade do Estado de Santa Catarina - Auxílio financeiro extensão. 

 

 


