
 

 ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
“REFLEXOS DO PASSADO”  

 
 
A exposição de fotografia "Reflexos do passado" 
de Sandra Puente e Nilva Damian foi criada em 
comemoração aos 270 de cultura açoriana. 
Mostra, através de imagens, a arquitetura 
açoriana preservada, assim como os patrimônios 
históricos da cultura tombados no centro da 
cidade de Florianópolis. Evidenciados pelas 
lentes das fotógrafas em reflexos de construções 
recentes, a exposição relaciona o passado com o 
presente. 
Trata-se de uma exposição itinerante, que 
passará por alguns centros culturais da capital. No 
Museu da Escola Catarinense fica de 01 até 30 de 
abril de 2019. 
 
 

O quê: Exposição de fotografia "Reflexos 
do passado" 

Quando: 01 até 30 de abril de 2019 

Horário: Seg. a sex. das 13h às 19h, 
sábados das 10h às 16h 

Onde: Hall do MESC 

Quanto: gratuito 

 

 
 ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “ATOMIC 
SHADOWS” 

 

 

 

 
 
 
A exposição de trabalhos com base na fotografia, 
referente ao projeto intitulado "Atomic Shadows", 
abre um espaço de reflexão sobre a vida moderna 
dentro de grandes centros urbanos. Além da 
exposição de painéis fotográficos com cenas 
urbanas de diversas cidades brasileiras e do 
exterior, haverá também um ciclo de pequenas 
palestras, nos dias 09 e 16 de abril. Os temas 
abordados vão desde sustentabilidade e seu 
impacto em nossas vidas à transformação pessoal. 
Na proposição do projeto estão Olavo Kucker 
Arantes e Marco Aurélio Ramos. 
 
 
 
 
O quê: 

 
Exposição de fotografias e ciclo de 
palestras do projeto “Atomic 
Shadows”  

Quando: 04 até 18 de abril de 2019 
Horário: Seg. a sex. das 13h às 19h, 

sábados das 10h às 16h 
Onde: Espaço expositivo Mutações 
Quanto: gratuito 

 

 
 SEMANA FASHION REVOLUTION  
 

 
 
Trata-se de um evento global que tem como 
objetivo conscientizar sobre os impactos 
socioambientais do setor da moda e incentivar 
a transparência e a sustentabilidade. Conta 
com a organização do programa de Extensão 
Ecomoda, das professoras Cariane W. 
Camargo e Neide Schulte, junto a alunos da 
graduação e pós-graduação. No MESC, o 
“Espaço Rede: Mostra e conexão de marcas, 
artesãs, costureiras e iniciativas da Moda 
Sustentável de Florianópolis” começa às 16h 
e, às 18h, a programação conta com a mesa 
de debate “Consumo e Consciência”, com 
Marcella Xavier, Nicole Farias Berndt, Renata 
Costa e Margarida Almeida. 
 
O quê: Semana Fashion Revolution 
Quando: 27 de abril de 2019 
Horário: A partir das 16h 
Onde: MESC 
Quanto: gratuito 

 



  
AGENDAMENTO DE VISITAS 

  

 
 
 

Para visitas mediadas ou visitas em 
grupo você deve agendar através dos 

seguintes contatos: 
 

e-mail: museudaescola@udesc.br 
telefones: (48) 36648110  (48) 36648113 

 

 

 

 

 

 

. VISITE O MUSEU: . 

Rua Saldanha Marinho, 196. 

CEP: 88010-450 

Centro de Florianópolis/SC 

 

Horário de Funcionamento: 

Segunda a sexta, das 13 às 19h;     

Sábado das 10 às 16h. 

Entrada Gratuita 

 

 

 

. CONTATOS: . 

(48) 3664-8110  ·  (48) 3664-8113 

e-mail: museudaescola@udesc.br 

site: www.udesc.br/museudaescola 

facebook: /museudaescolacatarinense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE ATIVIDADES 

ABRIL/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 25/03/2019, 

sujeita a alterações. 


