
 

 

1- Letícia Cobra Lima (Mestrado) 

 

Ano de orientação: 2012-2014 

Está realizando doutorado no programa de Ph.D. em História da Arte e Arquitetura da 
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (Santa Bárbara/EUA) 
 
Práticas Feministas enquanto Antagonismo: Incursões Artisticopolíticas Anti-hegemônicas, 
defendida em 2014 -- averiguou questões relacionadas a sua prática artística e pesquisadora 
feminista, através dos eixos histórico, teórico e conceitual. Publicou um ensaio, dois artigos e uma 
compilação de projetos práticos. Atualmente, no doutorado continua a pesquisa na forma de 
contínuas reflexões acerca dos cânones da história da arte a partir de obras de diferentes artistas 
mulheres. Realizou três workshops sobre os temas abordados na dissertação em diferentes 
cidades. 
 

2- Bruna Maria Maresch (Mestrado) 

 

Ano de orientação: 2013-2015 

Trabalha como artista visual autônoma. 
 
Sua dissertação teve um impacto significativo na sua experiência como artista, influenciando suas 
práticas cotidianas, sua visão de mundo, ressignificando e direcionando sua forma  de habitar e de 
se relacionar com as pessoas. Com relação ao meio acadêmico, as leituras de outros 
pesquisadores e o interesse que o tema objeto da pesquisa despertou em outras pessoas 
demonstram que o trabalho foi significativo e relevante. Considerando as práticas estéticas em 
espaço público, a pesquisa também teve impactos na comunidade em que vive, pois por meio 
dela fortaleceram-se vínculos afetivos com a comunidade e foi possível tramar uma rede 
permeável de coletividades que praticam este espaço, pensam a cidade e propõem situações de 
interação e convívio. 
 

3- Leonardo Lima (Mestrado) 

 

Ano de orientação: 2014-2016 

 
Atualmente trabalha na produção musical/audiovisual e freelancer de projetos de editoração 
gráfica. Como membro do grupo Geodésica Cultural Itinerante, neste ano foi contemplado com a 
Bolsa de Residência Meyer Filho.. 
   
Sua pesquisa, principalmente a de campo, proporcionou aos moradores da cidade de São José do 
Cerrito uma recuperação de parte da história dos habitantes daquela cidade.   
  
4- Analinne Curado (Mestrado) 

 

Ano de orientação: 2014-2016 

Professora Assistente no Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia, 
Campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro - BA. 
 
Durante dois anos atuou como professora colaboradora no Curso de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Pernambuco, em Recife onde aplicou a pesquisa desenvolvida no 



 

mestrado. Utilizou a dissertação como referência bibliográfica na elaboração de planos de ensino 
(em disciplinas como Metodologia do Ensino das Artes, Arte Ambiental, Arte Relacional, Estágio 1) 
obtendo ressonâncias e desdobramentos nas práticas desenvolvidas pelos estudantes. 
 

5- Vinicius de Oliveira Santos (Mestrado) 

Ano de orientação: 2015-2017 

 
Está iniciando contrato de professor substituto na área de Artes Visuais no IFSC Campus Itajaí-
SC.  
 
No ano de 2018 atuou como professor de Artes para o Departamento de Educação de Jovens, 
Idosos e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Como resultado deste 
trabalho realizado em três bairros do sul da cidade (Armação do Pântano do Sul, Morro das 
Pedras e Ribeirão da Ilha) foram produzidos fanzines, material audiovisual e textos. 
 

6- Paulo Damé (Doutorado) 

Ano de orientação: 2014-2018 

Professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas 

Os impactos relacionados ao processo de formação doutoral e elaboração da tese Casa Redonda, 
finalizado em 2018, resultaram na publicação de seis artigos em anais de eventos, periódicos, 
jornais de notícias, revistas e em livros. Em quatro apresentações de trabalhos, onze encontros 
em torno da proposição artística, também relatados na tese onde ocorreram várias oficinas de 
socialização de conhecimentos entre os participantes e em seminários que  
 
fomentaram a construção coletiva, prática e teórica. Em exposições coletivas e participação em 
bancas de conclusão de curso em Artes Visuais. 

 
7- Tatiana dos Santos (Doutorado) 

Ano de orientação: 2014-2018 

Trabalha no Laboratório Criativo Gaiasat na elaboração de canteiros agro florestais para pensar 

na prática o conceito de áreas inclusivas (AIs) de Enerst Gotsh. Atua semanalmente no Centro de 

Saúde do Bairro Armação em florianópolis na coordenação/articulação de um grupo de mulheres 

desenvolvendo troca de saberes. 

 

Sua tese teve um impacto significativo na sua experiência enquanto pesquisadora e propositora 

de oficinas e workshops e em projeto culturais coletivos em instituições públicas, principalmente 

de ensino e saúde.     

 

 

 


