
 

 

• NOME DO EGRESSO: Alice de Oliveira Viana 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2006-2008 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO:  UDESC – Centro do Sul _ CERES. Curso de 

Arquitetura., desde o ano de 2010.  Professora de "estética e história da arte" e "teoria e 

história da arquitetura.  

• Fez doutorado na USP, em arquitetura. Defesa em 2018. 

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

• Alice de Oliveira Viana. A persistência dos rastros: presença do art-déco na arquitetura de 

Florianópolis. 2008. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Artes Visuais)  

•   Dissertação contemplada pelo “Edital CEART n.08/2010 para Apoio a Publicações 

Acadêmicas”, que teve como objetivo geral financiar a publicação de dissertações e teses 

realizadas no âmbito dos programas de pós-graduação do CEART-UDESC. Gerou a publicação 

VIANA, Alice de O. “A persistência dos rastros: manifestações do art déco na arquitetura de 

Florianópolis”. Florianópolis: UDESC, 2011. Trabalho inédito para a área de conhecimento e 

serve de referência aos estudos de art déco no estado de Santa Catarina.  

----------------------- 

• NOME DO EGRESSO: Aline Hübner Freitas. 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2015 a 2017, Mestrado em Artes Visuais. 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Escola Estadual Professor Hilton Federici, 

Campinas – SP. Realiza Doutorado em Artes Visuais, no Instituto de Artes da UNICAMP. 

 

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

• Aline Hübner Freitas. A Igreja Sao Francisco de Assis em Belo Horizonte os painéis de 

Candido Portinari. 2017. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Universidade do Estado 

de Santa Catarina, . Orientador: Sandra Makowiecky.  

O impacto da Dissertação, consiste nas apresentações de trabalhos em Congressos, assim 

como nas publicações de artigos, onde são apresentados os documentos (cartas, revistas, 

fotografias, entrevistas), dos artistas, arquitetos, auxiliares, encontrados nos Arquivos da 

cidade de Belo Horizonte e no Projeto Portinari, os quais, estão relacionados com a construção 

da Igreja São Francisco de Assis, conhecida popularmente como Igreja da Pampulha, situada 

em Belo Horizonte - MG. Esses documentos, foram encontrados durante o processo dessa 

pesquisa. Sendo assim, contribuem com as áreas de História da Arte, Artes Visuais e História. 

Além disso, enfatizam a relevância da valorização e preservação do patrimônio, considerando 

os documentos encontrados sobre o processo da consagração da Igreja, as análises dos painéis 

de Candido Portinari, estabelecendo relações com os Tratados Medievais e pinturas de artistas 

internacionais. 

--------------------- 

 

NOME DO EGRESSO: NOME DO EGRESSO:  Aline Carmes Krüger  

      ANO DA ORIENTAÇÃO:  2009- 2011 



 

      LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Universidade Federal de Santa Catarina, 

professor efetiva, ingressou apos concluir mestrado   

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

Aline Carmes Krüger. Fragmentos de uma coleção: as obras de arte em papel de Franklin 

Joaquim Cascaes. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Artes Visuais) - Universidade 

do Estado de Santa Catarina . Orientador: Sandra Makowiecky.  

Realizou Interfaces com o campo da museologia e apresentou o artista além de uma esfera 

reduzida do mito da ilha da magia e folclore, característica predominantemente conhecida e 

explorada na obra do artista; 

----------------- 

 

• NOME DO EGRESSO: Marcelo Pereira Seixas 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2010-2012 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: 

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

 

Marcelo Pereira Seixas. Arte Pública em Florianópolis: um estudo de "permanências" instaladas 

nos espaços da cidade. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Artes Visuais.  

Atua na cena cultural desde 1994 organizando e participando de mostras coletivas e individuais 

como expositor, curador e assessorando projetos. Tem experiência na área de Artes, com ênfase 

em Artes Visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: Florianópolis, cidade, arte pública 

e politicas culturais. Professor de Artes, Arte-Educador, Artista Visual, curador, pesquisador e 

consultor em políticas culturais e elaboração de Projetos Culturais. 

 ___________ 

• NOME DO EGRESSO: Daniela Souto Resing 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2011 – 2013 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: CEART/UDESC 

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

• Daniela Souto. Rico Lins: na Fronteira entre Arte e Design. 2013. Dissertação (Mestrado em 

Artes Visuais) -  

• A dissertação teve impacto muito forte, desde a entrevista do processo seletivo para o 

Mestrado até hoje. A orientação da Profa. Sandra foi essencial para despertar questionamentos 

relevantes sobre os conceitos e as fronteiras da Arte e do Design. São reflexões que guiam 

minhas formas de pensar e atuar profissionalmente como designer, como pesquisadora e 

como professora nos cursos de graduação em Design Gráfico e Artes Visuais da Udesc.  

__________ 

• NOME DO EGRESSO: Danielle Rocha Benício 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2014-2018 



 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: UDESC- Universidade do Estado de Santa 

Catarina – efetiva.  

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

Danielle Rocha Benício. LAGUNA, PATRIMÔNIO DA MODERNIDADE: ENTRE A CONSERVAÇÃO E 

A INVENÇÃO. 2018. Tese (Doutorado em Artes Visuais) -  

Após a realização do trabalho de doutoramento e da defesa da tese, a professora Danielle Rocha 

Benício retornou a compor corpo docente no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (Udesc), sediado em Laguna. A partir disso, propôs e está desenvolvendo 

quatro atividades de pesquisa junto ao referido Curso, investigando questões acerca da história da 

arquitetura e da preservação do patrimônio lagunense, as quais foram identificadas e apontadas na 

conclusão do doutorado. Assim, no presente, a professora orienta doze acadêmicos de iniciação 

científica. Além disso, a professora propôs e conseguiu a aprovação da criação do novo laboratório 

denominado Ártemis (Laboratório de Arquitetura - Teorias, Memórias e Histórias), pertencente ao 

Centro de Ensino Superior da Região Sul (Ceres) da Udesc. Neste momento, a professora está 

dedicada à criação de novo grupo de pesquisa, junto a mesma instituição. 

__________ 

•   

 

• NOME DO EGRESSO: Ana Lucia Moraes de Oliveira 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2009-2011 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Foi muito tempo professora na UNIVALI- 

Universidade do Vale do Itajaí. É a única aluna com a qual perdi totalmente o contato.  

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

• Ana Lucia Moraes de Oliveira. A arte de expor e a arte exposta: a ética do olhar de Lina Bo 

Bardi. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Artes Visuais).  

De certa forma, a dissertação antecipou uma retomada de debates sobre uma museografia 

impactante e polêmica de Lina Bo Bardi. A dissertação caracterizou sua ideia de arte 

abordando a prática expositiva do Museu de Arte de São Paulo (1947-1967), suas 

correspondências com outras práticas museais e demais formas de expressão artística, 

buscando resgatar as concepções dessa mesma prática. No trabalho exploram-se as 

características expositivas e espaciais em Lina Bo Bardi e se propõe que a exposição nos 

museus seja olhada como um espaço de intervenção e diálogo para o contexto da arte de 

seu tempo. E logo depois disso, o MASP volta a usar a expografia de Lina Bo Bardi.  

________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Monica Pereira Juergens Age 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013 – 2015 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Não está trabalhando na área no momento, 

porém participa da Associação de Artistas Plásticos de Joinville – AAPLAJ e do Instituto Luiz 

Henrique Schwanke.  

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

• Monica Pereira Juergens Age. José Rufino: Memória pessoal e objeto; memória coletiva e 



 

lugar. 2015. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) . 

•  A Dissertacao serviu de referencia para outras pesquisas a respeito do artista como a 

Dissertacao de mestrado: RUÍNAS INCÔMODAS: SOBREVIVÊNCIA E APAGAMENTO NA OBRA 

PLASMATIO DE JOSÉ RUFINO, de Lucian Januário na Universidade Federal da Paraíba. 

Possibilitou também a difusão dos conceitos abordados na pesquisa e do próprio artista 

estudado no grupo da AAPLAJ (Associação de Artistas de Joinville) que no ano passado 

completou 40 anos. Ampliou o conhecimento da aluna egressa que participou da organização 

de importantes exposições em sua cidade. 

 

________________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Elke Otte Hulse 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2007/2009 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Ateliê de tapeçaria produzindo obras e 

ministrando aulas. 

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

• Elke Otte Hulse. As tramas dos tapeceiros narradores: técnica e criação. 2009. Dissertação 

(Mestrado em Mestrado em Artes Visuais)  

• A dissertação reúne bibliografia específica sobre a tapeçaria, apresenta exemplos de obras de 

artistas de diferentes nacionalidades e momentos da história. A pesquisa traça paralelos com 

teóricos como filósofos e historiadores da arte que abordam em seus estudos temas como a 

manualidade, o tempo, a conversa entre diferentes linguagens artísticas.  Por essa razão a 

dissertação tem sido usada por alunos da graduação e pós-graduação como referencial teórico 

na área têxtil. 

____  

• NOME DO EGRESSO: Vanessa Costa da Rosa 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2014-2016 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO:  

Bodega Jorge Rubio, vinícola argentina situada na província de Mendoza na cidade de General 

Alvear. 

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

• Vanessa Costa da Rosa. Um capítulo da arte em Joinville: Hamilton Machado. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Artes Visuais)  

Na Vinícola Rubio sou responsável pelos conteúdos digitais de rede e para desenvolver esta 

atividade os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa, orientação e conclusão da 

dissertação são de essencial auxilio e impacto. Seja pela relação intrínseca entre a história do 

vinho e a história da arte e cultura, seja pela necessidade constante de comunicar por imagens 

e de realizar leituras visuais e simbólicas delas nas redes sociais e nas demais comunicações 

vitivinícolas.   

______ 

 

• NOME DO EGRESSO: Rafael Fontes Gaspar 



 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013-2015 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Professor da rede pública e particular de 

ensino de história da arte e filosofia.  

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

Rafael Pontes Gaspar. Urban exploration, cidade e o encanto do abandono. 2015. Dissertação 

(Mestrado em Artes Visuais) -  

Atualmente é Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais pela Universidade 

Estadual de Santa Catarina UDESC, na linha de pesquisa - Teoria e História da Arte (2016/2020), 

membro do Grupo de Pesquisa: História da Arte: imagem-acontecimento. Sua dissertação tem sido 

bastante consultada pois lida com um tema pouco conhecido no Brasil- Urban exploration - e se 

tornou referência na área, sobretudo porque também lida com um tema de muito interesse na 

contemporaneidade - as ruínas.  

___________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Fabiana Machado Didoné (Mestrado) 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2011 – 2013 (defesa) 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Ministra aulas particulares de História da Arte 

desde 2014. Endereço: Corporate Park Centro Empresarial -Rodovia SC 401, 8600 – bloco 8 – 

sala 06 

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

• Fabiana Machado Didone. Do ensino artístico à caricatura na Desterro do século XIX: a 

participação de Joaquim, Alexandre e Manoel Margarida. 2013. Dissertação (Mestrado em 

Artes Visuais)  

• Contribuiu com a história da arte da cidade de Florianópolis (antiga Desterro) apresentando 

fatos e informações referentes ao ensino artístico e à produção de periódicos satíricos 

ilustrados com caricaturas, no século XIX.  Fez correlações entre artistas da mesma família 

Margarida com o círculo artístico da época. Trabalho de cunho inédito para a historiografia 

local e com relações com o contexto brasileiro e mundial.  

 

 

 

 

_______ 

• NOME DO EGRESSO: Fernanda Maria Trentini Carneiro 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2008-2010 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC- 

Desde 2015, no Campus Gaspar. 

• QUAL O IMPACTO DA DiSSERTACAO:/( Maximo 10 Linhas ): 

Fernanda Maria Trentini Carneiro. Sobre anjos e suas asas na arte. 2010. Dissertação 

(Mestrado em Artes Visuais) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade do 

Estado de Santa Catarina. Orientador: Sandra Makowiecky.  



 

A dissertação ampliou meu repertório concentrado no estudos das formas de anjo na arte. E 

me abriu as portas para a entrada no magistério, tendo sido aprovada em concurso publico no 

ano de 2015, já cursando o doutorado.  

_____________ 

• NOME DO EGRESSO: Fernanda Maria Trentini Carneiro 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013-2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC- 

Desde 2015, no Campus Gaspar. 

• QUAL O IMPACTO DA TESE/( Maximo 10 Linhas ): 

• Fernanda Maria Trentini Carneiro. A presença de imagens de anjos na arte 

contemporânea. 2017. Tese (Doutorado em Artes Visuais). 

•  Aprofundamento teórico sobre a história da arte no ensino básico, técnico e 

tecnológico. Ampliação do repertório imagético para análise e reflexão da arte na instituição 

de ensino. Diálogo entre a produção artística contemporânea ao pensamento de teóricos 

trabalhados durante a tese. Este amplo conhecimento teórico e imagético sobre as imagens 

contemporâneas possibilitam discussões dentro de sala de aula.  

 

_________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Juliano de Paula Antoceveiz.  

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2016/2018  

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Professor da disciplina de Arte da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná – Ensino Fundamental e Médio  

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

• Juliano de Paula Antoceveiz. A pintura digital de Andre Serafim e o livro de Ícaro. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) 

Atualmente participando do Programa PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), que 

resultará na publicação de material didático, trabalhado a partir da dissertação, disponibilizado 

para todos os professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná. 

Possibilidade de publicação da dissertação pela Prefeitura Municipal de Paranaguá/PR. 

Curadoria de exposições de Andre Serafim, objeto de estudo da dissertação. 

 

________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Lilian Patricia Barbon 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2010 - 2012 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: 



 

- Desde 2015 sou professora na Escola de Fotografia Câmera Criativa, em Florianópolis, nas 

disciplinas de Fotografia Autoral e Light Paint (do curso profissionalizante – duração 1 ano) e 

no Curso de Fotografia e Arte (duração de 6 meses) em todas as disciplinas. 

- Atuo como artista e pesquisadora autônoma, na área da fotografia. 

- Ministro diversos workshops na área, em todo o Brasil. 

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

Lilian Patrícia Barbon. Autorretrato e autorrepresentacao. 2012. Dissertação (Mestrado em 

Artes Visuais) - Universidade do Estado de Santa Catarina, . Orientador: Sandra Makowiecky.  

- Transformei o projeto em um workshop chamado “Fotografia: Corpo e Autorrepresentação”, 

onde já ministrei em diversas cidades de SC. A minha atuação prática se potencializou com a 

dissertação.  

______________ 

•  NOME DO EGRESSO: Luciana Estevam Barone Bueno 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2007-2009 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: SEED /PR – Ensino Fundamental e Médio. Sou 

professora QPM (Quadro Próprio do Magistério)- Linha/01 desde 1997 e Linha/02 desde 2003. 

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

• Luciana Estevam Barone Bueno. O paranismo e as artes visuais. 2009. Dissertação 

(Mestrado em Artes Visuais)  

A pesquisa foi um resgate visual a respeito das formas utilizadas pelo Movimento Paranista no 

estado do Paraná.  Não havia nenhum estudo realizado com a mesma temática cujo foco fosse 

as Artes Visuais, portanto foi uma realização inédita.  Ao término do mestrado, a pesquisadora 

prosseguiu com o trabalho, no entanto com o foco voltado para a educação por meio do PDE –

SEED/PR. O resultado gerou um Caderno Pedagógico sob a orientação da Professora Sônia 

Tramujas Vasconcellos (FAP). Tal instrumento pedagógico foi organizado com o intuito 

subsidiar o professor de arte, de modo a informar aos seus alunos aspectos da história da arte 

paranaense e também propiciar o olhar investigativo sobre imagens que remetem à 

simbologia paranista. Atualmente as escolas do estado Paraná utilizam esse material. 

Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009

_fap_arte_md_luciana_estevam_barone.pdf. 

 

______________ 

● NOME DO EGRESSO: Marina Martins Amaral 

● ANO DA ORIENTAÇÃO: 2012-2014 

● LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Doutorado em Inglês UFSC (bolsista CAPES) 

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

●  Marina Martins Amaral. Domingos Fossari: A memória da alma no traço. 2014. Dissertação 

(Mestrado em Artes Visuais) - Universidade do Estado de Santa Catarina, . Orientador: Sandra 

Makowiecky.  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_fap_arte_md_luciana_estevam_barone.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_fap_arte_md_luciana_estevam_barone.pdf


 

●  A dissertação teve como resultado um processo de reflexões sobre a obra do artista Domingos 

Fossari. O grande, diversificado e pouco conhecido acervo deixado pelo artista é abordado na 

dissertação a partir da problemática do arquivo, articulando importantes questões intrínsecas 

ao artista e sua obra: a memória e o esquecimento. A pesquisa lança luz às lacunas 

desconhecidas e ou esquecidas na produção plástica do artista, assim como documenta as 

pluri-facetas de um acervo que resiste bravamente ao acelerado desaparecimento. A pesquisa 

tem impacto na questão memorial da cidade de Florianópolis; a dissertação é motivada pela 

preservação e difusão do acervo de um artista que dedicou sua vida e obra a registrar a 

memória da cidade de Florianópolis.  

___________ 

 

 

NOME DO EGRESSO: PAULO HENRIQUE TÔRRES VALGAS 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2016-2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: SOU PROFESSOR EFETIVO DO INSTITUTO 

FEDERAL CATARINENSE, IFC, Campus IBIRAMA , area de história da arte.  

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

Paulo Henrique Tôrres Valgas. Urban Sketchers Brasil: Memória e Sensibilidade nas cidades 

contemporâneas. 2017. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) 

RETOMA NA SUA INSTITUICAO,  A PESQUISA COM FOMENTO,  ASSIM COMO TEM 

APRESENTADO RECORTES DA DISSERTAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS DE HISTÓRIA, 

ARQUITETURA E ARTES, AUMENTANDO A DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO URBAN SKETCHERS. 

Trata-se do primeiro trabalho acadêmico realizado sobre o tema no Brasil e se tornou 

referência na área. 

___________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Vanessa Bortucan de Oliveira 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2012-2014 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Escola de educação infantil em Londres – 

Reino Unido. O curso Montessori Diploma em Early Years (Birth to Seven) eu iniciei em Abril de 

2019 no MCI College : Montessori Centre International. Muito ligado às artes tanto na parte 

teórica qto à prática que preza a liberdade para experimentar, vivenciar e explorar 

possibilidades com total liberdade. 

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

Vanessa Bortucan de Oliveira. A sobrevivência das imagens em Jandira Lorenz: Uma poética da 

montagem. 2014. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais)  

Primeiro trabalho de catalogação e pesquisa teórica sobre a artista e ex-professora da 

Universidade do Estado de Santa Catarina Jandira Lorenz. A pesquisa reúne não somente 

registros de desenhos e esboços da artista desde criança, mas também todos registros de 

obras e obras encontradas em acervos diversos até o ano de 2014. De relevância central para a 



 

pesquisa em arte no Estado de Santa Catarina, segue sendo um trabalho referencia sobre a 

artista.  

________ 

 

• NOME DO EGRESSO: Luciane Ruschel Nascimento Garcez 

• ANO DA ORIENTAÇÃO: 2007/2009 

• LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: selecionada em edital internacional para 

professor de história da arte, ano acadêmico 2020/1 

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

• Luciane Ruschel Nascimento Garcez. Hubert Duprat e a poética do revestimento. 2009. 

Dissertação (Mestrado em Artes Visuais)  

Em 2009 ingressou no DAV, CEART, como professora colaboradora de Cerâmica e de Teoria e 

História da Arte, até 2012/2. Em 2010 iniciou o Programa de doutoramento na Universidade 

Aix-Marseille, em Aix-en-Provence, na França, defendendo sua tese em 2016. Em 2014/1 

ingressou novamente no DAV, CEART, como professora colaboradora de Cerâmica e de Teoria 

e História da Arte, até 2017/2. Em 2018/2 ingressou no PPGAV como pós doutoranda. Em 2019 

foi selecionada em edital internacional para professor de história da arte, ano acadêmico 

2020/1. Neste ínterim continuou sua produção acadêmica, apresentando trabalhos em 

eventos, publicando artigos e capítulos de livros, organizando eventos nacionais e 

internacionais, e participando de exposições.  

 

_____________________ 

 

 

NOME DO EGRESSO: Clediane Lourenço 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2010-2012 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Universidade Estadual do Centro-Oeste 

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

Clediane Lourenço. Pelas dobras da cidade: Curitiba e artistas. 2012. Dissertação (Mestrado em 

Artes Visuais)  

A pesquisa aprofunda o conhecimento no trabalho de cinco artistas paranaense, valorizando 

suas singularidades e especificidades em relação com a cidade de Curitiba, construindo a 

história da arte a partir do diálogo e dos atravessamentos de tempos distintos e reinserindo os 

artistas paranaenses dentro de um mercado da arte ativo. 

 

_______________ 

 

NOME DO EGRESSO: Clediane Lourenço 

ANO DA ORIENTAÇÃO: 2013-2017 

LOCAL ONDE O EGRESSO ESTÁ TRABALHANDO: Universidade Estadual do Centro-Oeste 

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

Clediane Lourenco. Arcádia Obstinada: A Paisagem nas Artes Visuais do Paraná. 2017. Tese 

(Doutorado em Artes Visuais) -  



 

A pesquisa abrange sobretudo pinturas de paisagens, em que foram coletadas e analisadas em 

torno de 900 obras, sendo que 200 constam no corpo do trabalho. Essa coleta intensa 

conduziu a pesquisa para além da sua estrutura escrita; o trabalho também tem como 

resultado um DVD que integra os apêndices, com todo acervo encontrado durante o trajeto 

desta tese, que tem um trabalho curatorial para abordagem das imagens, conforme os 

capítulos que aqui se apresentam, bem como de cada artista, o que acaba por constituir um 

museu imaginário sobre o tema e abraça um período que vai de 1800 aos dias de hoje. A 

pesquisa pode ser considerada como um segmento que visa aprofundar o conhecimento do 

percurso da paisagem no Paraná́, explorando a possiblidade de construir a história da arte a 

partir do diálogo e dos atravessamentos de tempos distintos, engendrando assim novos 

sentidos, resultando no desvelar uma paisagem talvez um pouco invisível aos olhos de seus 

habitantes e que agora, quem sabe, torna-se um pouco mais revelada. 

 

 

1) Você já supervisionou pesquisa de Pós-Doutorado? Responda: 

 

• NOME DO PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO: Luana Maribele Wedekin 

• ANO: 2015/2016 

• TÍTULO DO PROJETO DE PÓS-DOUTORADO: “Conhecimento por montagem” 

• TEVE BOLSA PNPD? Não. 

• QUAL O IMPACTO SOCIAL EM CADA PESQUISADA DESENVOLVIDA (Máximo de 10 linhas):   

Aprovação da pesquisadora no concurso para professor efetivo para o Centro de Artes em abril 

de 2018 e sua convocação em Julho de 2019. Logo após o ingresso no pós-doutorado a 

pesquisadora foi aprovada em 1º lugar para concurso de professora assistente doutora no 

quadro da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP Campus de Bauru, 

onde lecionou para a Graduação em Artes Visuais de janeiro de 2016 a julho de 2019. A 

pesquisa desdobrou em significativa produção científica, seja na forma de publicação de 

capítulos de livros (mais recentemente a obra “Passado-presente em quadros: uma antologia 

da história da arte em Santa Catarina” (2019), na qual a egressa publicou 5 capítulos); 

publicação de artigos em periódicos (a egressa tem 10 artigos publicados desde 2016); 

apresentação de comunicação oral em eventos, tradicionalmente os Encontros da ANPAP 

(2019-2016 – em todos os encontros); os Encontros do CBHA (2018 e 2016); “Simposio 

Warburg”, ocorrido em maio de 2019, na Biblioteca Mariano Moreno em Buenos Aires.  

_________ 

  

• NOME DO PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO: Luciane Ruschel Nascimento Garcez 

• ANO: 2018/2019 

• TÍTULO DO PROJETO DE PÓS-DOUTORADO: “História da Arte de Santa Catarina: passado e 

presente na obra” 

• TEVE BOLSA PNPD? SIM 

• QUAL O IMPACTO SOCIAL EM CADA PESQUISADA DESENVOLVIDA (Máximo de 10 linhas):   



 

O projeto de pesquisa desenvolvido como estágio pós-doutoral se refere a uma revisão e 

investigação da arte catarinense. Participou com 6 capítulos no livro “Em quadros: Passado – 

presente numa antologia da história da arte em Santa Catarina”. Participou de atividades 

coletivas desenvolvidas pelo PPGAV, como organização do lançamento do referido livro, 

bancas de avaliação de projetos de recredenciamento do PPGAV, de qualificação e de defesa 

de mestrado. Ministrou duas aulas de 4h/a no PPGAV. Teve artigo aceito para o evento Anpap 

2019, e foi parecerista convidada no evento, teve artigo publicado em revista científica, e 

diversos outros submetidos, ainda sem resposta. Participação na organização técnica do site 

da abca, o abca Informa. Artistas abordados: Pedro Paulo Vecchietti, Juarez Machado, Carlos 

Asp, Paulo Gaiad, Rubens Oestroem, Yara Guasque, Fernando Lindote, Elke Hulse, Jim Cruz, 

Clara Fernandes.  


