
 

CURSO “HISTÓRIA DA ARTE A 
PARTIR DA AMÉRICA LATINA”  
 

 
 
A proposta deste curso é colocar em xeque a 
narrativa hegemônica da história da arte para 
propor uma história da arte vista a partir da 
América Latina. Ao longo de 4 encontros, irá 
se discutir sobre a construção do conceito de 
América Latina e como esse se desenvolveu 
no decorrer do tempo, tomando contato com a 
obra de artistas em suas variadas 
manifestações, do início do século XX até a 
produção de nossos dias.  
Quem ministra o curso é Sylvia Werneck (São 
Paulo, 1970), crítica filiada às associações 
brasileira e internacional dos críticos de arte e 
curadora independente. Para mais 
informações, entrar em contato pelo e-mail 
sylwerneck@gmail.com 
 
O quê: curso “História da arte a partir da 

América Latina” 
Quando: dias 08, 09, 10 e 11 de maio 
Horário: dias 08, 09 e 10 das 18:30 às 

21:30; dia 11 das 15 às 18h 
Onde: Auditório Mnemosine 
Quanto: R$260 por aluno (opção de meia 

entrada) 

 

 
EXPONENTIAL SUMMIT COCREATION 
LAB 

 
 
 

 

 
 
 

 
Exponential Summit, iniciativa em parceria com 
o Cocreation Lab sediado no MESC, é um 
evento que vai tratar de criatividade e inovação, 
com palestras e oficinas, durante todo o dia 25 
de maio, sábado. De acordo com 
organizadores, “Exponencialidade, em um 
contexto tecnológico, é o termo utilizado para 
definir a velocidade ultra acelerada com que as 
tecnologias têm evoluído nas últimas décadas 
e o efeito que causam na sociedade”.  
Mais informações pelo link: 
https://www.exposummit.me/ 

 
O quê: 

 
Exponential Summit 

Quando: dia 25 de maio de 2019 

Horário: a partir das 9h 

Onde: MESC 

Quanto: valores variáveis 

 

 
SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA 
E EXTENSÃO EM MODA SNPEM 

 

 

 

 
 
 

 

O Seminário Nacional de Pesquisa e Extensão 
em Moda (SNPEM 2019) visa propiciar o 
diálogo entre instituições, pesquisadores, 
professores, alunos e profissionais da área de 
Moda, além de divulgar resultados de 
pesquisas e de projetos de extensão. 
O tema dessa edição é “Fluidez: da concepção 
à execução”, que apresenta diferentes 
perspectivas sobre pensar e fazer moda.  
 
 
 

 
 
 
O quê: 

 
 
SNPEM   

Quando: 28 e 29 de maio de 2019 
Horário: a partir das 18h 
Onde: MESC 
Quanto: gratuito 

 

mailto:sylwerneck@gmail.com
https://www.exposummit.me/


  
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 

MAIO/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 08/04/2019, 

sujeita a alterações. 


