
 

 CAFÉ “MULHERES NA 
ARQUITETURA”  

 
 
Para oportunizar a troca de experiências entre 
as arquitetas, o CAU/SC promove no dia 13 de 
março a 2ª edição do Café “Mulheres e 
Arquitetura”. O evento terá programação 
diversa e vai privilegiar o diálogo entre as 
mulheres que atuam na arquitetura e 
urbanismo em Santa Catarina. Para escolher 
personagens que pudessem estimular o 
debate, o CAU/SC promoveu uma votação on-
line. Quatro das indicadas foram convidadas a 
participar da mesa principal do evento, que 
será realizado no formato aquário, 
possibilitando a interação do público.  
 
O quê: Café “Mulheres na arquitetura” 

Quando: 13 de março 

Horário: 14h às 18h 

Onde: Auditório Mnemosine 

Quanto: gratuito 

 

 
 HOMENAGEM AOS SERVIDORES 
APOSENTADOS – UDESC 

 

A Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) realiza a homenagem aos servidores 
aposentados em 2018 no Museu da Escola 
Catarinense (Mesc). Serão homenageados 32 
aposentados, entre técnicos e professores 
da Reitoria e de unidades de Florianópolis, 
Joinville e Lages. A solenidade também 
consta com apresentação de violoncelo feita 
por Sarah e Samuel Twitchell.  
 

 
O quê: Homenagem aos servidores 

aposentados da Udesc  
Quando: 18 de março 
Horário: 18h 
Onde: Hall do MESC 

Quanto: gratuito 
 

 
 LANÇAMENTO DO LIVRO 
‘NARRATIVAS ABSURDAS: 
VERDADES CONTADAS POR UM 
MENTIROSO’ 
 

 
 

Além da sessão de autógrafos, o evento contará 
com performances artísticas (apresentação de 
Boitatá, por Jone Cesar Araújo; leituras 
dramáticas; boi de mamão no pátio da Escola 
Antonieta de Barros - Squarelab) e a abertura da 
exposição 'Um boitatá em dois tempos', com 
registros fotográficos de Biah Schmidt de duas 
diferentes fases da vida de Peninha - da 
efervescência cultural da Ilha de Santa Catarina 
nos anos 1970 aos dias atuais.  
 
A exposição seguirá em cartaz no hall do MESC 
até o dia 29 de março. 

 
O quê: Lançamento de livro, sessão de 

autógrafos, performances e 
abertura de exposição 
fotográfica 

Quando: 21 de março  
Onde: MESC 
Horário: 19h 
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 

MARÇO/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 20/03/2019, 

sujeita a alterações. 


