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1. Introdução
O Design
e a interação com a vida

O Ilha Design é um projeto social criado por
estudantes de graduação em Comunicação Visual
Design e Desenho Industrial, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ. A iniciativa leva Design e Artes como fatores
de integração social e cultural para estudantes de
todos os anos de escolas públicas da Ilha Grande,
localizada em Angra dos Reis, e suas respectivas
comunidades através de atividades práticas e interativas.

O projeto existe desde 2006 e teve início em
uma escola localizada na Vila do Abraão, a
Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega. Em seu
sexto ano consecutivo, será extendido para
o Centro de Educação de Horário Integral
Monsenhor Pinto de Carvalho, na Enseada
das Estrelas, também na Ilha Grande, além de
uma escola ainda a ser definida em São Paulo.
Vale ressaltar que o evento não acontece
em um único período do ano, o projeto
mantém outras atividades periódicas (como
cursos e apresentações) com o objetivo de
gerar cada vez mais visibilidade, integração e
conhecimento disseminado, para uma possível
atuação nacional.

O Design, como uma área que teve origem
na união das Artes Clássicas com as
Artes Aplicadas, gera para o estudante o
conhecimento do processo criativo e técnico,
bem como o envolvimento do fazer e da
execução de forma funcional e metodológica.
Esse diferencial possibilita aos seus
profissionais facilidades de relacionamento
com os demais campos das artes em seus
afazeres e potencializa ferramentas para
o campo da didática e pedagogia junto à
educação utilitária nos cursos de ensino de
artes. O Ilha Design utiliza princípios do
Design Universal, ou Design Total, que inclui,
o “design para todos”. É um enfoque no
design de produtos, serviços (design gráfico) e
ambientes, a fim de que seus projetos possam
ser usados pelo maior número de pessoas
possível independente de idade, habilidade
ou situação. Está diretamente relacionado ao
conceito de sociedade inclusiva.

O projeto Ilha Design incentiva a troca de
conhecimento entre graduandos e estudantes
das escolas envolvidas, que interagem não
só durante o evento, mas ao longo do ano,
como monitores durante as aulas de arte
e como oficineiros mirins (transferindo
os conhecimentos de aluno para aluno, de
aluno para pais, de aluno para a comunidade);
expandindo, aplicando e reforçando o
conhecimento adquirido. Os graduandos são
responsáveis não só pela organização do
projeto, mas também por oficinas e diferentes
espaços de integração durante o evento.
Na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, o
projeto Ilha Design é convidado pelo projeto
Vida na Ilha Grande (criado pela professora
de Artes da Escola, Elizabeth Elisa dos Anjos),
projeto oficial da escola. Hoje o Ilha Design
faz parte do calendário escolar.

Ilha Design 2012:
Somos apaixonados por cultura, por gente,
por ensino, aprendizagem, por Artes e Design.
Aprendemos e desenvolvemos muitas coisas
na universidade e queremos compartilhar com
quem tem acesso restrito à informação e às
artes de forma geral. Vamos com a pretensão
de levar conhecimento, de incentivar a
criatividade e dar a esperança de um futuro
promissor. Voltamos com a consciência de que
nós também fomos alunos, aprendemos que o
trabalho só funciona em equipe, que respeito
se conquista com conversa e humildade, que a
felicidade está nos menores detalhes coloridos
da vida, e que cada edição é um novo
aprendizado. Começamos como um pequeno
sonho que foi crescendo e ganhando novos
adeptos a cada ano, pessoas que acreditam que
o Design pode sim ajudar a mudar vidas.
Esperamos que você acredite também e venha
contribuir para um mundo melhor!

uma Ilha de Interação
Todo ano o evento é organizado em torno de um tema importante.
Este ano, teremos “Uma Ilha de Interação”, onde será abordada a
Interação em diversas formas de atuação.
O tema Interação está em evidência e é muito explorado em novos
produtos que priorizem a experiência e a intervenção do usuário.
Baseado nisso, o Ilha Design trará uma nova experiência para todos
os seus participantes.Vamos incentivar a criatividade por meio
dessa interatividade, estimular a troca de conhecimento e integrar
cada vez mais as pessoas, estimulando o crescimento coletivo.
Já que em 2012, pela primeira vez, o projeto será realizado em duas
escolas ao mesmo tempo, elas serão integradas em tempo real em
uma atividade durante o evento, onde os alunos de uma poderão
se conectar com os da outra. Além disso, organizaremos uma
exposição interativa que ficará aberta para toda a comunidade e
visitantes da Ilha Grande.

2. Por que Ilha Grande?
Um paraíso insustentável
Sabemos que a educação como um todo no Brasil
sofre com a escassez de recursos e a falta da devida
atenção, e, nas orientações da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
é fundamental na constituição de conhecimentos,
habilidades e competências necessários para a
participação ativa na sociedade1. Sendo assim,
especificando o campo das artes, o incentivo é ainda
menor por parte do governo, gerando um desinteresse
cada vez maior por esta área do conhecimento.
No Brasil, as intervenções públicas ocorrem de forma
descentralizada, e, com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, os governos locais (municípios)
passaram a ter papel de destaque na prestação de
serviços, dado as realidades específicas de cada local,
1.Ver em http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=463

sem, no entanto, aniquilar as iniciativas de organizações privadas e
as outras esferas de estado (governo estadual e federal). Para além
da deficiência histórica do Brasil em responder com as demandas
emergentes da população, a cultura recente de restrição de gastos
públicos com o social e de privatização causa inúmeros entraves à
efetivação de direitos sociais. Para a educação, isso é ainda mais grave
quando a estrutura política não consegue dar conta de um planejamento
que inclua para além das metas, mas traga qualidade de ensino, que
fortaleça o desenvolvimento pleno da infância e da juventude.
Segundo informações do site Todos Pela Educação, o programa
de erradicação do analfabetismo anda de forma lenta, e os
indicadores deficitários, pois não incluem crianças menores de
8 anos2. O Brasil aparece em último lugar em investimentos
na educação3 em relação ao Produto Interno Bruto (PIB),
correspondendo a 3,9%4.

2. Informações no site http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacaona-midia/9970/panorama-da-educacao-avancos-e-desafios
3. Gazeta Mercantil, São Paulo, 07 abr. 2008, p. C6)
4. A média de gastos dos países da OCDE equivale a 6,2% do PIB.Ver em http://www.
newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=463

Além disso, as comunidades da Vila do Abraão e do Saco do Céu
sofrem de uma realidade de exclusão social, expressada, sobretudo
pela baixa renda da população local, pela escassez de recursos nas
escolas públicas, pelo isolamento geográfico e pela dificuldade de
acesso a informações. A Ilha Grande é também uma reserva ecológica
que sofre com o turismo predatório. O Ilha Design proporciona
oportunidades extraordinárias, como a de usar o Design e as Artes
para atender as necessidades de pessoas que estão reivindicando
soluções inovadoras e ecologicamente sustentáveis para problemas
cotidianos e para cuidar melhor do paraíso em que vivem.

3. Justificativa
“Educai as crianças e não será
preciso punir os homens”
Pitágoras
Design e Artes nas comunidades beneficiadas pelo
projeto são caminhos alternativos, formas de expandir
os horizontes, de estimular a criatividade, valorizar
recursos próprios, além de soluções para problemas
diários, evidenciando que é possível buscar uma maior
qualificação profissional para a geração de melhorias
reais da qualidade de vida.

O projeto auxilia na educação para a valorização
de um patrimônio como a Ilha Grande,
ensinando como prosperar preservando,
trabalhando e envolvendo o coletivo, o design, as
artes, a integração e a sustentabilidade.
O Ilha Design é uma experiência única
que leva o conhecimento desenvolvido
em uma grande universidade que é a UFRJ
(eleita melhor universidade federal do
país em 2012)1 para escolas municipais,
integrando estudantes de diversas idades
e diversos níveis, promovendo a troca de
experiências entre graduandos e estudantes
das escolas envolvidas, o que projeta não
só a universidade mas principalmente a
Escola e a região para novos e promissores
horizontes, sobretudo no que diz respeito
à conscientização sobre o valor das Artes, à
ampliação de ambições profissionais, à maior
dedicação aos estudos e à criação de fontes
de rendas alternativas.
1.World University Rankings 2012

O Ilha Design faz uma ponte entre os
envolvidos e o estilo de vida Sustentável,
acreditando que a única forma de alcançá-lo é
através de educação de qualidade.
As artes entraram no currículo escolar a
partir da década de 1970, com o intuito
de promover uma relação dialética entre
arte e educação, porém, já existia como
atividade extracurricular desde a década
de 1930. Com o tempo, a arte passa a ser
usada como treinamento para lidar com as
emoções, incentivando a livre manifestação.
Apesar dos esforços de retirar o ensino da
grade curricular, as artes foram lentamente
ganhando espaço, dada a sua relevância à
formação do indivíduo para pensar e agir2.
A relevância de um projeto como o Ilha Design
se faz mais evidente com as premiações obtidas
pelo projeto:
2. Ver http://www.blogacesso.com.br/?p=702

> Prêmio Escola Solidária 2011 por receber o projeto Ilha Design para a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega.
> Menção Honrosa no 8° Congresso de Extensão da UFRJ (2011)
> Menção Honrosa no 5o. Congresso de Extensão da UFRJ (2008)

4. Histórico - 6 anos de Ilha Design
Ilha Design 1

Ilha Design 2

2007

2008

Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega- Ilha Grande
Aproximadamente 1000
pessoas interagiram

Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega - Ilha Grande
Aproximadamente 1600
pessoas interagiram

Ilha Design 4

Ilha Design 5
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Ilha Design 3

Ilha de Gigantes
Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega com participação do
C.H.I. Monsenhor Pinto de
Carvalho - Ilha Grande
Aproximadamente 2000
pessoas interagiram

5R’s da Sustentabilidade
Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega, com participação do C.H.I.
Monsenhor Pinto de Carvalho,
Julio Honorato e Jardim Escola
Peixinho Dourado - Ilha Grande
3000 pessoas interagiram.
Na Busca pela Sustentabilidade
Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega com participação do
C.H.I. Monsenhor Pinto de
Carvalho - Ilha Grande
2300 pessoas interagiram.

5. Resultados
> Desenvolvimento da percepção e da valorização
dos recursos naturais disponíveis na Ilha Grande por
parte dos envolvidos.
> Valorização do ensino de Artes e maior participação
durante as aulas.
> Reconhecimento do Design como fator de integração,
de geração de renda e de enriquecimento cultural.
> Aumento da autoestima.
> Maior visibilidade para a Escola Municipal Brigadeiro
Nóbrega e para a região.
> Ampliação do acesso a arte e a cultura.
> Impactos para os estudantes de graduação envolvidos
como voluntários, trazendo reflexões acerca de sua
responsabilidade social, promovendo o questionamento
sobre a contribuição da sua profissão na sociedade.

6. Participações em Congressos,
Conferências, outros eventos
e publicações
Internacionais
> LeNS Conference - Sustainability in Design: NOW! Bangalore, Índia - 2010
> 7° Congresso Internacional de Educación Superior
“Universidad 2010” - Havana, Cuba - 2010

Nacionais
> Ndesign Rio 2011
> RDesign Carioca 2010
> II Seminário de Linguagem Visual
e Educação da UERJ - 2009
Publicações
em jornais e websites
> Revista ABC Design
> Jornal O ECO da Ilha Grande
> Boletim Olhar Virtual da UFRJ
> Jornal do Vale de Angra dos Reis
> Site Coletivo Verde

Ilha Design
Repensar, Recusar, Reutilizar, Reduzir e Reciclar. Foram essas cinco
palavras-chave da Sustentabilidade que o projeto Ilha Design (que
tem o objetivo de introduzir o Design e as Artes como formas de
integração social e cultural nas escolas da Ilha Grande) levou para a
Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, nos dias 25, 26 e 27 de outubro
deste ano. Mas esses 5 R’s, tinham outro motivo muito especial: o
projeto comemorou seus 5 anos de existência! Anos de integração, alegria,
mudança e conhecimentos.
Esse ano, o evento trouxe várias oficinas inéditas, como pintura indígena,
RPG (do inglês Role-Playing Game) e trapezista de madeira (que venceu o
prêmio de melhor oficina), além de outras que não poderiam faltar, como
a de stencil. E o resultado todos podiam ver, porque os melhores produtos
foram selecionados para uma exposição dentro da Escola, com belíssimos
brinquedos, camisas, colares, máscaras, porta-retratos etc., todos feitos
nas oficinas, trabalhando o conceito dos 5R’s da Sustentabilidade para,
desde já, informar as pessoas sobre as questões sociais e ambientais.
Nesses cinco anos, o Ilha Design vem se expandindo e atraindo cada
vez mais pessoas interessadas em Design e Artes. Esse ano, houve a
participação de outras escolas de Ilha Grande, além da contagiante
apresentação de capoeira com o professor Adriano. E, para contar um
pouco da sua trajetória, o evento disponibilizou uma exposição com fotos
e comentários de todos os cinco Ilhas.
O que começou com apenas calouros de Design da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), hoje conta com voluntários de diversos cursos
e universidades, conquistou prêmios e viajou o mundo em congressos
internacionais (Cuba e Índia).
O Ilha Design de 2011 deixou mais que sua a mensagem sobre a
Sustentabilidade. Deixou mensagens de coragem, de acreditar nos
seus sonhos e de ações por um futuro melhor. E as metas não
param de crescer.
Em 2012 participe dessa ideia e ajude a construir um mundo melhor! Para
mais informações, acesse: www.ilhadesign.com.br

5 anos projetando o futuro!

“

“Eu acompanho o Ilha Design desde o seu primeiro ano… Eu acho que é uma
forma das crianças dos dois turnos interagirem e além da diversão é uma forma
de conscientizar” - FULANA, representante do jornal O ECO.

“

“

O Ilha Design é um projeto que muda a visão do aluno pro meio
ambiente e a sustentabilidade” - Eluar Brandão da Silva, aluna
do Ensino Médio na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega.

Infelizmente a gente hoje não tem muitas atividades em Ilha Grande que proporcionem
aos nossos alunos aprender todas essas oficinas que vocês hoje trazem pra gente. (...) O
que aprendem hoje, eles reproduzem amanhã com os outros alunos menores. Eu acho que
isso é importante, conseguir passar conhecimento para os alunos e esses que conseguem
compreender o conteúdo, repassam para os demais que por algum motivo não puderam
participar.” - Daniele, Coordenadora da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega.

7. Objetivos
> Ressaltar a importância do Design e das Artes como
fatores de integração social e cultural na comunidade;
> Identificar e apresentar os diversos ramos de
atuação do Design e das Artes, mostrando aos
estudantes outras opções de atuação, o que lhes
renderá novas possibilidades profissionais em um
futuro próximo;
> Estimular o interesse pelo Design e pelas Artes no
Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação
para Jovens e Adultos, proporcionando aos estudantes,
através da percepção visual, um novo olhar crítico e
uma tomada de consciência para a valorização da Arte,
que em muito pode contribuir para a formação integral
do indivíduo;
> Iniciar e conscientizar os estudantes de Design
e Artes sobre a Sustentabilidade, em seus âmbitos
sociais, econômicos e ambientais;
> Promover o Design, sinalizando que este pode e
deve ser acessível a todos.

> Começar um movimento de integração
das mães da comunidade à Escola;
> Aumentar o número de estudantes que
procuram uma formação superior;
> Diminuir a taxa de abandono escolar;
> Incentivar o desenvolvimento econômico
e sociocultural da Ilha Grande através de
seus próprios moradores;
> Mostrar o quanto as Artes podem contribuir
no ensino de outras matérias curriculares;
> Despertar nos cidadãos a consciência
da existência e da importância do Design
como instrumento modificador e facilitador
da qualidade de vida, criando um vínculo
entre os estudantes da comunidade e a
profissão, com expectativas de melhorias
de renda, enriquecimento cultural e
preocupação ambiental;
> Formação de novos designers, cada
vez mais engajados em Design Social e
Eco Design (Design que trabalha com
Sustentabilidade);

> Integração da Universidade nas
comunidades e apoio ao sistema de
ensino público, gerando possibilidades de
crescimento sociocultural;
> Valorização do Ensino de Artes nas
Escolas e da sua utilização no cotidiano;
> Projeção social, cultural e econômica da
região, das pessoas e entidades envolvidas.

8. Metodologia
Serão desenvolvidas atividades práticas, tendo o
Design e as Artes como eixos centrais, através de
oficinas ministradas pelos estudantes de Design da
UFRJ (e de outras universidades e cursos envolvidos)
para os alunos das escolas selecionadas.
As atividades são desenvolvidas com critérios
principalmente relacionados à sustentabilidade, à inclusão
social e interação, levando-se em conta a realidade
econômica e de consumo da comunidade envolvida,
os potenciais e restrições de sua reserva ecológica
e atividade turística. Os conhecimentos passados são
aprendizados da faculdade, de pesquisas e da vida.
O evento também contará com uma exposição de
trabalhos desenvolvidos por graduandos, exibição
de vídeos (animações) e Espaços-Abertos, nos
quais estarão presentes outras áreas que podem se
relacionar com o Design e a Arte, desenvolvendo,
através de atividades práticas, a interdisciplinaridade.

O Ilha Design oferece espaço a todos da comunidade local e está
aberto a qualquer um que se interesse em conhecer o trabalho
mais de perto.

Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega
Praia do Abraão – Ilha Grande,
Angra dos Reis – RJ
Data: 26, 27 e 28 de setembro de 2012
Centro de Educação de Horário
Integral Monsenhor Pinto de Carvalho
Enseada das Estrelas, s/n - Ilha Grande,
Angra dos Reis – RJ
Data: 27 de setembro de 2012

Atividades Previstas
O evento é estruturado por duas atividades principais – as oficinas
e os espaços-abertos – e outras atividades que acontecem em
paralelo, como oficinas mirins, apresentações, palestras, exibição de
vídeos, exposições e desfiles.
Oficinas – Ministradas em duplas por
estudantes universitários, contam com uma
parte teórica e uma parte prática, onde cada
aluno desenvolve um projeto baseado no que
aprendeu durante a oficina.
Oficinas Mirins – Alunos que se destacam (por interesse, dedicação
ou habilidade em determinado assunto) durante as aulas de Artes, ao
longo do ano, oferecem “mini” oficinas, transferindo o conhecimento e
vivendo a experiência do “ensinar”.

Espaço Aberto – Espaços alternativos
ministrados por um grupo de estudantes
universitários. As atividades são rápidas,
atendendo de forma dinâmica a diversos grupos de
alunos de diferentes idades que estejam passando
pelo local e queiram participar.

Exibição de Vídeo - Mostra de filmes,
animações e curtas-metragens que envolvam
Design e Artes.
Palestras – Voltadas para os voluntários
universitários, visando contribuir para a sua formação,
as palestras são sempre de um profissional das
áreas do Design. Já palestraram: Ronaldo Oliveira
(AnimaMundi), Fernanda Precioso (Designer do
Jornal o Dia),André Cardoso e Rodrigo Stevam
(Designers da Globo.com),Taissa Maleck (Designer
de Jóias da Nathan) e Priscila Freire (Designer
do Museu da Vida - FIOCRUZ)

Exposições – São duas exposições: uma com
trabalhos dos alunos produzidos nas oficinas
e a outra é sobre o tema do evento do ano.

Apresentações e jogos interativos –
Apresentações de dança, teatro e áreas afins através
de parcerias com outros grupos de universidades.

Desfile – Com intuito de promover o projeto
e fazer a integração com a comunidade,
acontecerá na abertura do evento e contará
com a participação dos alunos da Escola
Municipal Brigadeiro Nóbrega.

Minicursos – Atividades inéditas, são
oficinas isoladas que acontecem no
decorrer do ano, fora da data do evento,
cujo objetivo é dar a oportunidade aos
alunos de se aprofundarem nos assuntos
que mais se interessaram durante as oficinas
que ocorreram no evento anterior. Os
trabalhos resultantes dos minicursos serão
apresentados no evento desse ano em uma
exposição e através de oficinas-mirins.
Minicurso de Marionetes - primeiro minicurso do ano
Aconteceu no mês de maio desse ano
com o oficineiro Gilberto Conti Padao,
da IOIO Teatro de Bonecos nas Escolas
Municipais Brigadeiro Nóbrega e C.H.I.
Monsenhor Pinto de Carvalho, onde
houveram apresentações de teatro de
marionetes e oficinas para os alunos
que vão se apresentar e realizar oficinas
mirins para outros alunos no evento
desse ano.

Minicurso de Marionetes

Próximos minicursos:
Fotografia
Dividido em dois módulos: no primeiro os alunos irão aprender
técnicas essenciais e específicas da fotografia, e no segundo irão
aplicar os conhecimentos adquiridos fazendo uma série de fotos
que tenha como foco o cotidiano deles na Ilha Grande, que serão
apresentadas na exposição do evento desse ano. Os fotógrafos
mirins serão também fotógrafos durante o evento.
Design Editorial
O objetivo é ajudar os alunos que trabalham com o jornal da escola
e aqueles que tiverem interesse em aprender ferramentas gráficas
para outros trabalhos.
Será feita uma matéria sobre o Ilha Design deste ano no jornal da
escola, que será distribuído durante o evento.

Expansão do projeto

Interagindo em outros ambientes
O evento está se
expandindo, e dentro do
tema interação desse
ano queremos integrar
cada vez mais ambientes
e realidades diferentes
usando o Ilha Design
como canal.
Nesse ano temos a oportunidade de realizar o evento em São Paulo,
em uma escola pública. O projeto também está crescendo dentro
da Ilha Grande, onde vamos realizar o evento pela primeira vez
em outra escola, no Centro de Horário Integral Monsenhor Pinto
de Carvalho que acompanhou o projeto em outros anos, levando
pequenos grupos da Escola ao evento.
Queremos ultrapassar barreiras, não só as geográficas, mas
aquelas que impedem a troca de conhecimento e integração
social nesses lugares.

Divulgação

Produtos Previstos

A divulgação do evento será feita através de:
> Website
> Palestras na UFRJ e em outras Universidades
> Oficinas, Palestras e Bazares em encontros estudantis nacionais e regionais
> Divulgação nos principais sites de conteúdo especializado
> Divulgação através de e-mail marketing para aproximadamente 3000 pessoas.
> Vídeo veiculado na internet em sites como Youtube e Vimeo
> Jornal de Distribuição interna na UFRJ
> Jornal O ECO - veiculado na Ilha Grande e em Angra dos Reis
> Cartazes distribuídos pela Ilha Grande, por Angra dos Reis e pela UFRJ
e outras universidades que oferecem curso de Design no Rio de Janeiro
> Divulgação nas mídias sociais como Facebook, Twitter e Orkut
> Material promocional do evento e 1500 camisas

Divulgação da categoria Apoio
> Website;
> Página do Ilha Design no Facebook e Comunidade no Orkut.
> 1200 Camisas
Divulgação da categoria Patrocínio
(destaque maior que Apoio e de acordo com o incentivo)
> 50 Cartazes distribuídos pela UFRJ e pela Ilha Grande
> 1200 Camisas
> 200 guias do evento
> Website
> Espaço para propaganda no site e/ou guia do evento (voltado para os Oficineiros)
> 2 Banners
> Vídeo institucional do evento de 2012
> Perfil e página do Ilha Design no Facebook, Perfil e Comunidade no Orkut,
Perfil no Twitter, entre outras mídias sociais

Patrocínio
Os patrocinadores terão seus nomes expostos nas costas das
camisas, nos cartazes, nos banners, na apresentação do projeto e no
site do evento. O tamanho do logo do patrocinador e a posição de
cima para baixo, da esquerda para a direita nas peças será dada de
acordo com a cota do patrocínio. As maiores cotas ficarão na parte
superior da camisa (cotas acima de quatro mil reais, seguidas das
acima de mil reais). Cotas abaixo de mil reais contam como apoio.
Os patrocinadores poderão ceder recursos próprios para cada
cota escolhida. Poderá ser negociado um Patrocínio Master que
contemple as maiores necessidades do evento, o que dará destaque
diferenciado e privilegiado ao patrocinador.

Cotas de Patrocínio

Temos cotas por oficinas...
Cada Oficina foi dividida em 4 cotas:
>Material para a atividade;
>Transporte até a Ilha Grande;

>Alimentação durante o Evento;
>Hospedagem dos Oficineiros.
Cada cota tem o valor de R$250,00. A adoção de 4 cotas caracteriza
a pessoa ou empresa como Padrinho de uma Oficina e terá os devidos
créditos como Apoio. Os cartazes de divulgação da oficina e, por
ventura, outros materiais também conterão o logo da empresa.

Não pode adotar 4 cotas,
mas pode adotar 1, 2 ou 3?
Participe! Além de ajudar o projeto, divulgaremos o logo da
sua empresa em nossas redes sociais e no nosso site.
Uma outra forma de contribuir...
Esse ano o Ilha Design irá se expandir para outro Estado (SP) e em
duas Escolas simultaneamente na Ilha Grande, por isso precisa de
todos os recursos possivéis para que esse grande evento aconteça.

Para que o evento no Rio de Janeiro aconteça:
Cota Lagoa Verde:
Impressões de cartazes e banners.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2.500,00.
Cota Palmas:
Impressão de certificados.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2.000,00.
Cota Lagoa Azul:
Hospedagem de professores e palestrantes em pousadas.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2.000,00.

Cota Dois Rios:
Material para Oficinas.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 9.000,00.
Cota Parnaioca:
Camisas para palestrantes, professores, alunos e equipe.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 8.000,00.
Cota Caxadaço:
Transporte de materiais para as oficinas e demais materiais
necessários ao evento.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 1.500,00.

Cota Lopes Mendes:
Material para o kit do Oficineiro.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 3.000,00.

Cota Aventureiro:
Transporte da Equipe em viagens de organização antes do
evento e palestras.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2.000,00.

Cota Gruta do Acaiá:
Material para os Espaços Abertos.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 8.000,00.

Cota Saco do Céu:
Alimentação dos oficineiros e equipe.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 12.000,00.

Patrocinador Master:
Cobre todas as oficinas, desde material até a alimentação
dos oficineiros.
Para o evento Rio deverá disponibilizar R$ 50.000,00.
Para o evento São Paulo deverá disponibilizar R$ 30.000,00.

Cota Pacas:
Materiais usados no minicurso.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2.500,00.

Minicursos:
Faça acontecer mais essa integração ao longo do ano!

Minicurso de Fotografia:
Cobre todas as despesas para essa oficina, de material a
hospedagem e transporte dos oficineiros.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 2500,00.

Essas cotas equivalem aos gastos de um minicurso.
Você pode nos ajudar. com cotas... ou com um minicurso completo.
Cota Sabiá:
Transporte dos oficineiros até Ilha Grande.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 500,00.
Cota Saracura:
Hospedagem dos oficineiros e da equipe de organização.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 400,00.

Cota Tiés:
Alimentação dos oficineiros e da equipe de organização.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 600,00.

Minicurso de Design Editorial:
Cobre todas as despesas para essa oficina, de material a
hospedagem e transporte dos oficineiros.
O patrocinador deverá disponibilizar R$ 1.500,00.

9. Equipe
Orientação
Coordenador:
Professor Doutor Celso Pereira Guimarães
Docente da Escola de Belas Artes / UFRJ.
Núcleos:

Direção
Elis dos Anjos - Estudante de Comunicação Visual Design EBA / UFRJ.
Eventos
Coordenador: Lucas Brazil - Estudante de Desenho Industrial
-Projeto de Produto EBA / UFRJ.
Filipe Duarte Marcelino - Estudante de Desenho Industrial - Projeto
de Produto EBA / UFRJ.
Pedagógico
Coordenadoras: Laís Pedroza - Estudante de Licenciatura em Ed.
Artística - Artes Plásticas EBA / UFRJ e Ana Carolina Rodrigues Alcântara
- Estudante de Desenho Industrial – Projeto de Produto EBA / UFRJ.
Comunicação
Coordenadora: Karina Amaral - Estudante de Comunicação Visual
Design EBA / UFRJ.
Carlos Victor da Silva - Ciência da Computação CCMN/ UFRJ.
Bianca Romi de F. Gomes - Estudante de Comunicação Visual
Design EBA / UFRJ.

Comercial
Coordenador: Gabriel de Lima Gonçalves - Designer formado em
Desenho Industrial - Projeto de Produto pela EBA / UFRJ.
Carine Felgueiras - Estudante de Arquitetura FAU / UFRJ.
Equipe na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega
Elizabeth Elisa dos Anjos - Licenciada pela Escola de Belas Artes da
UFRJ, professora de Artes Visuais na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega.
Colaboradores
Camille Costa Moraes - Designer formada em Comunicação Visual
Design pela EBA / UFRJ.
Vinícius Da Silveira Crivellaro - Estudante de Desenho Industrial Projeto de Produto EBA / UFRJ.
Tânia Mendonça Almeida - Estudante de ComunicaçãoVisual Design EBA / UFRJ.
Luiza Ferreira de Almeida - Estudante de ComunicaçãoVisual Design EBA / UFRJ.
Fabricio Delesderrier - Estudante de Licenciatura em Ed. Artística Artes Plásticas EBA / UFRJ
Fabiana Mimura - Estudante de Artes Cênicas - Cenografia EBA / UFRJ
Luke Garcia - Formado em Programação Visual pela UniverCidade

Equipe Ilha Design São Paulo
Camila Annarumma - Estudante de Design FAU / USP.
Nívea Pascoaloto - Estudante de Design FAU / USP.
Janaína Oliveira - Estudante de Design FAU / USP.
Stephani Takahashi - Estudante de Design FAU / USP.
Robson Tomoki - Estudante de Design FAU / USP.
Realização
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
Escola de Belas Artes
Av. Ipê, 550 - 7º andar. Cidade Universitária - Ilha do Fundão, Rio de
Janeiro - www.ufrj.br
Co-realização
Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega
Centro de Educação Integral Monsenhor Pinto de Carvalho
Parceiros
Rio Books
Jornal O ECO
Pousada Recanto da Bruna
Restaurante Bier Garten
Criamia

www.ilhadesign.com.br

