
 

  
 

 
 

Entre 4 de setembro e 4 de outubro, o MESC 
recebe a mostra "Metamorfoses do Tempo", das 
artistas Cristina Bratting Almeida (escultura) e 
Marivone Dias (pintura), com curadoria de Sandra 
Makowiecky e Josimar Ferreira. 
Gratuita e aberta ao público, a exposição reúne 
obras das duas artistas. Cristina modela seres 
mitológicos, corpos e torsos, imagens que rondam 
seu imaginário plástico-poético. Já Marivone 
trabalha com camadas de cores e de texturas, 
simulando formas em seu arsenal de imagens. 
 

 
O quê: 

 
Exposição "Metamorfoses do 
Tempo” 

Quando: 04 de setembro até 04 de outubro de 
2019 

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

Onde: Espaço expositivo Mutações 

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
“METAMORFOSES DO TEMPO” 

 EVENTO “JOGOS COOPERATIVOS”  
 
 

 
 

Nos dias 6 e 20 de setembro, o MESC recebe 
evento “ Jogos Cooperativos: Um caminho lúdico 
para uma convivência colaborativa de 
aprendizagem”. Evento vinculado ao LALU 
(Laboratório de Vivências e Alternativas Lúdicas) é 
uma das ações do Programa de Extensão da 
FAED/UDESC, intitulado “Brinquedos e 
Brincadeiras: Um caleidoscópio de ideias e 
vivências” – edição 2018/2019. O curso visa a 
formação inicial e continuada de professores e de 
acadêmicos do curso de Pedagogia da FAED.O 
público beneficiário é composto de professores e 
professoras da rede pública de educação básica, 
preferencialmente os que atuam na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 
educadores de ONGs e estudantes de graduação 
em Pedagogia. 

 
 

O quê: 

 
 

Evento “Jogos  
Cooperativos” 

Quando: 06 e 20 de setembro de 2019 

Horário: 8:30 às 18h  
Onde: MESC 

 

23ª FAM – FLORIANÓPOLIS 

AUDIOVISUAL MERCOSUL 

 
 
 

 
 

 
 
 
Consolidado como um dos principais eventos 
de cinema do Brasil e da América do Sul, o 
Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM – 
chega a sua 23ª edição e segue com o 
propósito de incentivar o desenvolvimento da 
cinematografia dos países membros do 
Mercosul.  
O evento acontece entre os dias 26 de 
setembro e 2 de outubro em quatro locais 
diferentes do Centro da Capital catarinense, 
entre eles o MESC, onde serão realizadas as 
atividades de formação, como as palestras, 
painéis e o Rally Universitário Floripa 2019. 

O quê: 23ª Florianópolis Audiovisual 
Mercosul 

Quando: 26 de setembro até 02 de outubro de 
2019 

Horário: Variado 
Onde: MESC e outras localidades 

 



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 

SETEMBRO/2019 
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