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ORIENTAÇÕES DE MESTRADO EM ARTES VISUAIS 
 
  
NOME DO EGRESSO: Tharciana Goulart da Silva 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2015 a 2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO:  

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Centro de Artes (CEART) 

Departamento de Artes Visuais (DAV) 

Curso de Licenciatura de Artes Visuais 

 

QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  

A partir da pesquisa realizada, foi desenvolvida a exposição individual itinerante 

intitulada “Coleções, fragmentos e outros acasos” que percorreu os seguintes 

espaços: Galeria Agostinho Duarte (Chapecó-SC), Sala Edi Balod (Criciúma-SC) 

e Galeria Nelson Ellwanger (Silveira Martins-RS). Foram ofertadas micro-

práticas sobre a técnica de antotipia (pesquisada durante a Dissertação) nas 

Universidades: Unochapecó, UNESC e UDESC. Bem como, realizada palestra 

e micro-prática no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC – Câmpus Palhoça 

Bilíngue). Publicou-se o ensaio visual “Antotipias: entre desaparecimentos e 

transições” na Revista Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES; o artigo 

“Experiência estética na formação de estudantes e professores” (ANPAP) em 

coautoria com Fábio Wosniak e Jociele Lampert; e o ensaio “Um olhar sobre o 

tempo: [Entre] coleções e fotografias” na Revista Apotheke. 

 
 
NOME DO EGRESSO: Leandro Serpa 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013 a 2015  

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Atualmente trabalho com 

produção visual 

 

QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  

A Dissertação foi fundamental para minha formação enquanto artista, professor 

e pesquisador proporcionado ferramentas para minha atuação no ensino das 

Artes Visuais, na pesquisa em Artes e na produção poética. O período de 

estudo/pesquisa no Mestrado contribuiu para que eu avaliasse meu processo 

enquanto artista, professor e pesquisador e que, pudesse com isso criar formas 

de entender e compartilhar meus saberes em Artes Visuais. 

 



 
 
 
NOME DO EGRESSO:  Marta Lucia Cargnin Facco 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2016 a 2018 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: atualmente sou 

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/UDESC, bolsista 

CAPES, com dedicação exclusiva. 

 

QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  a 

Dissertação "Objeto Epistêmico em travessia" culminou no projeto de tese que 

investiga o ensino da pintura na Universidade e a relação com o ateliê do artista 

professor. O impacto social obtido com a Dissertação, pode ser observado nas 

práticas pedagógicas exercidas pelos discentes dos cursos de licenciatura em 

Artes Visuais nas Universidades, onde o ensino e aprendizagem em Artes 

Visuais foi levado como possibilidade de observação e reflexão a partir do que 

se faz no ateliê, propiciando novas formas de elaborar os planos pedagógicos 

para o ensino de Artes nas escolas, durante seus estágios obrigatórios, na 

intenção de contribuir na melhoria do ensino e aprendizagem em Artes nas 

escolas públicas, onde atuarão posteriormente. 

 

 

NOME DO EGRESSO: José Carlos da Rocha 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2015 a  2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: No momento estou como 

acadêmico do doutorado no PPGAV - UDESC periódo 2019-2023 

 

QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  Com 

base no objetivos propostos  da pesquisa realizada, a qual tratou de reflexões e 

experiências do Ensino das Artes Visuais em espaços não acadêmicos, com 

adolescentes em conflito com a lei,  observou-se que o desenvolvimento dos 

dispositivos propostos no processo artísticos das conexões entre a narrativa, o 

desenho, a pintura, a monotipia, a cianotipia e a fotografia, resultaram em um 

aprimoramento da capacidade de ver, aprender, pensar, expressar e refletir 

criticamente sobre suas próprias produções artísticas. Propiciando assim uma 

melhora na autoestima, no senso crítico e a visão do mundo. Uma oportunidade 

que proporcionou interseções na construção de novas subjetividades e 

ressignificações  em espaços  invisíveis e reclusos.  

 
 
NOME DO EGRESSO: Luciana Finco Mendonça 
ANO DA ORIENTAÇÃO:  2014 a 2016  
 
 



 
LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Doutoranda no curso de 
Pós-Graduação em Artes Visuais/UDESC, bolsista PROMOP desde ago. 2019. 
Nomeada Docente de Artes Visuais (aguardando posse de vaga), através de 
concurso público, na Rede Municipal de Ensino, Prefeitura de Biguaçu/SC.  
  
QUAL O IMPACTO DA DISSERTAÇÃO: realizar a formação para Mestres em 
Artes Visuais, para além de ampliar e aprofundar os conhecimentos na referida 
área, bem como crescimento pessoal, oportunizou o desenvolvimento de 
diversas ações (especialmente no âmbito da Educação pública). No que diz 
respeito à 1. produção científica: participação em Projetos de Pesquisa e 
Extensão; participação como membro de corpo editorial de revista acadêmica; 
publicação e disseminação de diferentes produções como capítulo de livro (e-
book), artigos em anais de eventos, comunicações, entrevistas; avaliações ad 
hoc para projeto de extensão e artigos; realização de oficinas; organização de 
eventos e coordenação de mesa de comunicações; produções artísticas e 
culturais. Sobre a 2. atuação profissional é notável o quanto a formação para 
Mestre em Artes Visuais e o desenvolvimento da pesquisa potencializaram 
novas oportunidades, tais como: atuação como Tutora EaD em cursos de 
Graduação; atuação como Docente de Artes Visuais na Rede de Ensino Básico 
em instituições de referência; orientação de pesquisa; aprovação em concursos 
públicos para Docente de Artes Visuais. 
 
 
NOME DO EGRESSO:  Silvia Simões De Carvalho 

ANO DA ORIENTAÇÃO:     2014 a 2016 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Ateliê pessoal 
(Florianópolis) 
  
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): ajudou-
me a esclarecer certos conceitos em relação à produção artística, ao artista que 
produz e ministra aulas em locais não institucionalizados e a academia. 
Continuo a praticar meu trabalho como artista/pesquisadora e professora em 
meu local de produção e em outros locais da cidade e em São Paulo.  
 

 

NOME DO EGRESSO: Fábio Wosniak 

ANO DA ORIENTAÇÃO:  2013 a 2015 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: IFC Blumenau/SC 

  
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): a 
dissertação foi de fundamental relevância para a minha formação enquanto 
artista. Como egresso da licenciatura em Pedagogia, não havia experiencia 
práticas artísticas em consonância com a prática docente. Foi a partir do 
mestrado que construí uma pesquisa, que veio culminar no doutorado. 
 
 
NOME DO EGRESSO:  Márcia Figueiredo 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2014 a 2016 



 
LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO:   Atualmente estou 
aposentada como professora de Artes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, porém 
atuo como profissional autônoma. 

  
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  O tempo 
dedicado a pesquisa durante o Mestrado em Artes Visuais me auxiliou a 
perceber  sobre as ferramentas utilizadas pelo profissional de Artes como 
possibilidade de reflexão sobre a  sua prática artística, bem como sobre as suas 
práticas pedagógicas, contribuindo assim para a construção do conhecimento 
no Ensino das Artes Visuais. Também os estudos do conceito de Experiência de 
John Dewey, auxiliaram na compreensão da prática artística enquanto 
processualidade, incorporando um agir pensando, reflexivo e mais crítico, o qual 
tem sido trabalhado em práticas propostas para alunos, como também para 
professores de Arte em formação. 
 
 

 
SUPERVISÕES DE DOUTORADO 

 
 
NOME DO EGRESSO: Mari Ines Piekas 

ANO DA ORIENTAÇÃO:  2013 a 2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO:  

De 2018 a 2019 – Professora substituta no Departamento de Artes Visuais 

Universidade Federal do PR 

Desde 2004 até o momento - Professora de Desenho, Pintura e Ilustração no 

Centro Cultural Solar do Rosário - Curitiba/PR 

Ilustradora de literatura infanto-juvenil, com pesquisa em desenhos adaptados 

para deficiência visual 

  

QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas):  

A tese “Elementos da linguagem visual e ensino de desenho para crianças 

cegas” teve impacto tanto no ensino quanto na pesquisa em arte. Lecionei a 

disciplina Desenho Infantil na licenciatura em Artes Visuais da UFPR, 

complementada com leituras e discussões sobre Deficiências e NEE, além de 

um evento de extensão aberto alunos e à comunidade, sobre ensino de desenho 

e deficiência visual. Ministro aulas de desenho para crianças e adolescentes, 

incluindo uma aluna cega na turma, cuja produção gráfica está em análise. 

Participo de um projeto em andamento de livro inclusivo com desenhos em 

relevo para crianças cegas e com baixa visão. Fui palestrante no Congresso 

Brasileiro de Educação Especial realizado na UFSCar/SP. 

 
 
 
NOME DO EGRESSO:  Adriane Cristine Kirst Andere de Mello 



 
ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013 a 2017 
LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: home office 
 
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): A tese 
gerou impacto em várias aspectos da minha vida pessoal e profissional. O 
aprendizado constante, os desafios, as descobertas presentes nas diversas 
fases da pesquisa trouxe principalmente autonomia, maturidade e maior 
segurança como artista, pesquisadora e professora.  
 
 
NOME DO EGRESSO:  Juliano Siqueira 
ANO DA ORIENTAÇÃO: 2015 a 2019 
LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Universidade Estadual de 
Londrina 
 
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): 
O primeiro desdobramento foi o convite pelo professor Fernando Miranda 
(IENBA-Montevidéu) para publicação da tese, em formato de livro, com tradução 
para o espanhol. Outro desdobramento é o projeto de pesquisa (UEL): “Peciar e 
a formação do artista”, que dará continuidade ao estudo dos documentos 
investigados; a partir desse estudo os licenciandos em artes visuais realizarão o 
desenvolvimento de pesquisas em arte, que serão a base para o planejamento 
de ações de extensão: oficinas e intervenções artísticas. 
Pretende-se recontextualizar as estratégias delineadas na tese e possibilitar aos 
novos pesquisadores contato com os escritos de Peciar. Estes documentos 
serão as bases iniciais para que os licenciandos possam desenvolver suas 
próprias pesquisas artísticas e propostas educacionais. Esta pesquisa estará 
integrada ao projeto de extensão (UEL): “oficinas de artes visuais em Londrina: 
pesquisa plástica e arte pública” (2020-2022). 
 
 
NOME DO EGRESSO: Liane Carvalho Oleques 

ANO DA ORIENTAÇÃO:  2013 a 2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Prefeitura Municipal de 
Palhoça - professora de Artes Visuais na EB Profª Laurita Wagner da Silveira 

  
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): intitulada 
“Uma possibilidade de ensino de desenho para crianças com deficiência 
intelectual”, a pesquisa traz concepções acerca do desenvolvimento do desenho 
infantil e do seu ensino e aprendizagem na educação inclusiva.  O ensino do 
desenho para crianças com deficiência intelectual pode beneficia-las na 
ampliação do vocabulário verbal e compreensão de significados dos objetos do 
mundo, além de facilitar a comunicação através do desenho, auxiliando na 
Comunicação Alternativa. Além disso, o ensino de desenho promove a inclusão 
nas salas de aula, permitindo que o educando com deficiência compartilhe das 
atividades propostas em aula com seus pares. 
 
 



 
NOME DO EGRESSO: Fábio Wosniak 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2015 a 2019 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: IFC Blumenau/SC 

  
QUAL O IMPACTO DA TESE/DISSERTAÇÃO (Máximo de 10 linhas): No 
percurso do doutoramento pude investigar a articulação de práticas pedagógicas 
ancoradas em procedimentos estético-artísticos, que culminam na minha 
experiência docente, atualmente sendo desenvolvida na licenciatura em 
Pedagogia.  
 


