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REQUERIMENTO

Em consonância com a Resolução Normativa n'40/CUn/2014, de 27 de maio de
2014, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos a serem obedecidos nos processos
de promoção à classe E(Titular) dos integrantes do Magistério Superior da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC); tendo em vista a Lei n' 12.772, de 3 1 de janeiro de
2012, a Lei n' 12.863, de 24 de setembro de 2013, a Portaria n' 982, de 3 de outubro de
2013, do Ministério da Educação e a Portaria Normativa n' 10, de 28 de março de 2014,
do Ministério da Educação, e observando o que deliberou o Conselho Universitário (CUn)
da UFSC, confomie o Parecer n' constante do Processo n' 23080.088526/201 8-0 1 , tendo
obtido 62 pontos no Memorial de Avaliação de Desempenho(MIAD), referente à primeira
Etapa para a apresentação do requerimento de submissão à Classe E - Titular,

eu, Prol. Mitton Luiz Hora fieira, venho, na presente data. respeitosamente
requerer à esta Comissão, bem como às demais instância respons(hein,
apreciação e julgamento de meu Memorial de Atividades Académicas(M'4A)
escrito, composto também de etapa de apresentação oral, seguida de
arguição, por vislumbrar poder cumprir os requisitos exigidos para a
realização desta segunda etapa, obrigatória, para a promoção ao topo da
carreira do Magistério Superior: Classe E - Titular.

Em consonância com o Artigo 4' da referida Resolução Normativa, trata-se, nas
páginas que seguem, de um documento descritivo, analítico, quantitativo e qualitativo, no
qual destaco fatos marcantes e méritos de minha trajetória como servidor público da
categoria docente. Paralelamente aos dados apresentados, em alguns momentos exponho
reflexões pessoais e discussões teóricas ligadas às principais ações realizadas, cuja
documentação comprobatória dos principais fatos destacados segue, anexada, para
verificação. Na sequência, assino termo de compromisso com as responsabilidades
Legais, relativamente à veracidade dos fatos expostos:

Declaro que as todas as infomiações
constantes no presente relatório são
verdadeiras, em observância aos
artigos 297-299 do Código Penal
Brasileiro

Florianópqli4, 20 g9..n 2019

Luiz Hom Vieira



Apresentação

O presente Memorial de Atividades Acadêmicas(MAA) busca detalhar o

conjunto das principais ações realizadas, no exercício da função de servidor público

federal, da categoria docente, passíveis de justiHlcar excelência e distinção em minha

trajetória académica, mas também atividades situadas além dos registros administrativos

fomlais e legais, inerentes à procissão.

O texto é organizado em consonância com a Resolução Nomiativa n'
40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014, que ülxa os requisitos a ascensão à Classe E --

Professor Titular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). De acordo com o

Artigo 4' da referida Resolução, o Memorial de Atividades Acadêmicas deve abordar

"em um documento de caráter descritivo, analítico, quantitativo e qualitativo, que

destaque fatos marcantes e méritos acadêmicos da trajetória docente". De acordo com a

Resolução o MAA também deve conter as atividades relacionadas ao ensino e à

orientação na graduação e pós-graduação e as atividades de pesquisa e/ou extensão e/ou

administração.

Seguindo os requisitos da Resolução Normativa, neste memorial, visaremos

apresentar as seguintes rubricas :

1) Qualidade das pesquisas realizadas;

2) Qualidade na docência na graduação e na pós-graduação;

3) A orientação de trabalhos na graduação e na pós-graduação;

4) As atividades de extensão;

5) A atuação na política cientíííca ou em funções de gestão

universitária



1. Introdução

Nesta seção passo a descrever cronologicamente informações sobre minha

formação e minhas atividades como servidor público federal desenvolvidas na

Universidade Federal de Santa Catarina no período de 1 994 até 201 8.

1.1 Formação

Antes de passar a apresentar dados referentes às cinco rubricas

administrativamente sugeridas anteriormente, exponho, de forma cronológica, algumas

infomiações breves sobre minha fomlação acadêmica que antecedem o período 1994-

20 1 8, objeto deste MAA. A meu ver, tais informações são essenciais para uma visão mais

ampla do conteúdo do presente documento.

Realizei minha graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de

Santa Catarina (UFSC) entre 1997 e 1984. Em 1989 ingressei no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica da l.JFSC. Defendi meu trabalho de dissertação:

Otimização de massas cerâmicas grés utilizando a metodologict Taguchi, sab a oüen&ação

do Professor Dr. Orestes Estevam Alarcon. Minha pesquisa teve o objetivo de aplicar a

metodologia estatística de delineamento de experimentos proposta por Genichi Taguchi

para o caso de otimização de massas cerâmicas grés para revestimento visando a obtenção
de um produto robusto.

Em 1 991 e 1992, cursei uma especialização em Engenharia Química Aplicada a

Cerâmica na Universidade de Valência na Espalha, visando me aprofundar na

fomlulação de massas cerâmicas e sua eficácia no processo produtivo. Também participei

do Laboratório de certiülcação de qualidade para Indústrias cerâmicas, sob a orientação

do Professor José Emilio Enrique Navarro. Os aproftJndamentos específicos na área de

cerâmica me abriram leques para a elaboração de meu prometo de ingresso no doutorado

em Engenharia da UFSC.

Participei da seleção de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção e füi aprovado, iniciando meus estudos no ano de 1994. Em

outubro de 1999 defendi meu doutorado, sob o título À4ode/agem de z/m sis/ema de

controle por lógica di/usa empregado na secagem por atomização de produtos



cerámfcos. Meu orientador neste período foi o Professor Dr.

Pereira e minha coorientadora Professora Dr' Ingeborg Kühn.
remando Oscar Ruttkay

1.2 Sobre meu ingresso no serviço público federal

No ano de 1993 participei do concurso público para provimento de vaga no

Departamento de Expressão Gráfica(EGR) do Centro de Comunicação e Expressão

(CCE) da UFSC. Fui aprovado em primeiro lugar e iniciei meu contrato como servidor-

docente em 21 de fevereiro de 1 994. No mesmo ano assumi a supervisão do DesignLAB

(Laboratório de Projetos e Métodos Gráficos Computacionais) e em 1995 assumi a

subcheHla do Departamento de Expressão Gráfica. Após esse período afastei-me para

finalizar minha fomtação doutoral. Em 1999 ao retomar de meu afastamento para

formação doutoral assumi a cheHla do Departamento de Expressão Gráfica e ministrei
disciplinas na Graduação. Nas próximas seções detalharei cada rubrica.

2. A Docência no Ensino Superior -- Ensino e Orientação

Segundo o disposto no art. 57 da Lei no 9.394, de 1996, "nas instituições

públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas

semanais de aula". Ora, sendo que o fator multiplicativo ideal para que se garanta a
administração responsável e coerente do Departamento junto à Pró-Reitoria de Ensino de

Graduação e de Pós-(graduação é de 1,0(um vírgula zero), o servidor-docente que
ministra o mínimo de horas de ensino(8h) precisará, obrigatoriamente, completar as 32 /

(40) restantes com atividades de pesquisa, extensão, administração e orientação.

Possuir um favor multiplicativo 1,0 é sinal de que o servidor-docente não
necessita de artifícios matemáticos para equilibrar suas horas de trabalho devidas. O fator

multiplicativo possui teto máximo fixado em 2,5. Um chefe de Departamento, por

exemplo, não poderá aceitar que seu corpo docente apresente fatores multiplicativos

elevados, tampouco que sejam recorrentes, pois isso refletiria baixa produtividade e

impossibilidade de reivindicações administrativas para a ampliação do corpo docente.

Segue relação de disciplinas da Graduação que ministrei nos últimos 24 anos no

Departamento de Expressão Gráfica:



a) Introdução ao CAAD
b) Desenho Geométrico

c) Desenho Técnico l

d) Produção GráHlca l

e) Expressão Visual lll
f) Web Design

g) Metodologia e Desenvolvimento de Projeto ll

h) Estágio em Design

i) Técnicas de Tratamento de Imagem

j) Tópicos Especiais em Comunicação e Expressão IV

k) Princípios da Sinalização

1) Modelagem ll
m) Animação e Cinema

n) Tratamento de Imagem l

o) Empreendedorismo

p) Projeto 20
q) Pós-Produção

r) Projeto 20 -- Animação 3Dll

s) Tópicos Especiais em Design de Animação IV

t) Tópicos Especiais em Animação 2

u) Tópicos Especiais em Animação l

v) Projeto l

w) Laboratório de Animação

No âmbito da Pós-Graduação ministrei disciplinas no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção e ministro algumas cadeiras, no momento, no

Programa de Pós-Graduação em Design. Eis a lista das disciplinas ministradas:

a) Design aplicado à TV digital interativa gestão de conteúdo

b) Gestão de Interfaces Digitais

c) Seminários de Dissertação

d) Fundamentos da Mídia e da Tecnologia



ign \.JFâHCO: Sintaxe da Infomtação
Gráfico-Visual em Design

f) Estágio de Docência

g) Tópicos Especiais em Hipemlídia: Comunicação e Design: Linguagens e
Narrativas Transmidiáticas

h) Imagem e Inovação

i) Webdesign

i) Tópicos Especiais em Design e Tecnologia: Mídias Interativas

e) Tópicos Especiais em Gestão de DesS n

2.1 Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso

Além de ministrar as disciplinas de Graduação junto ao Departamento de

Expressão Gráfica, também orientei e supervisionei trabalhos de conclusão do curso de

Design e do Curso de Animação. Segue abaixo, alguns títulos de minhas orientações já

concluídas. Apresento nesta lista o nome do discente, o título da pesquisa e o ano de
defesa.

1) Camila Granado Guedes de Assim. Fatias do espaço: proposta de uma série

animada para o canal de Tv Cartoon Network. 2017.

2) Gabriel de Souza Prim. Desenvolvimento de RIG Facial 3D. 2013.

3) Lacas Muller de Jesus. A linguagem visual das vinhetas: o caso da MTV
Brasil. 2009.

4) Marmelo Mendes Johann. Avaliação de usabilidade de um aplicativo de

televisão digital interaiva: o caso do canal globo news. 2009.

5) Natália Pizzetti Cardoso. Captura de imagens e seu emprego na TVDI.
2009.

6) Gabriela da Cunha Bronaut. Estudo de Interface para Telefonia Móvel.
2009.

7) Simone Clasen Souza. Proposta de sinalização para o Complexo de Ensino

Superior de Santa Catarina (CESUSC) e o Colégio Cruz e Sousa. 2008.

8) Paula Vescovi Fabris. Análise da Sinalização Viária Vertical da Ponte

Pedro lvo Campos, em Floríanópolis. 2008.



) André de Aquino Peixoto. Design de fontes tipográü]cas na inc]usão social
de surdos-mudos. 2007.

10) Jogo Barbosa Marcondes de Mattos. O design gráfico como ferramenta

para criação de uma nova proposta de identidade visual para a empresa
Intelbras. 2007.

1 1) Tabata Femanda Carl Araújo. Design de superfície. 2006.

12) Aüanio Acádio Reis Desengrin. Adequação de uma sinalização portuária
ao ISPS Code. 2005

13) Marina Matos Gonçalves. A web como ferramenta na aprendizagem de

noções de tridimensionalidade - Geometria espacial: uma proposta

conceitual de Interface. 2005.

14) Franklin games da Silveira. O cartaz e suas estratégias de mídia na grande

Florianópolis. 2005.

1 5) Marco Antonio Evangelista. Padrões de prometo em WebDesign. 2005

1 6) Nataska Bugay. Os Gatunos. 2004.

9

2.2 Orientações de mestrado

No momento, no âmbito de orientação de mestrado, como orientador principal

tenho três trabalhos de pesquisa em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em

Design, a saber:

1)

2)

3)

Cassiano Canheti. Estratégias em Desenvolvimento de Design de Games

aplicadas no ensino superior. Início: 2018.

André Salomão. Desenvolvimento de serious games em realidade virtual
Início: 2018.

Paolo Conta. Metodologia de criação e formatação de projetos

Audiovisuais de animação apoiados nas oportunidades mercadológicas

criadas pela Ancine. Início: 2017

Eis, abaixo, alguns títulos de minhas orientações de mestrado, já defendidas, que

atuei como orientador principal. Apresento novamente nesta lista o nome do discente, o

título da pesquisa e o ano de defesa.



'luç lu uçliu. Design no processo de construção de narrativas
parajogos. 2017.

2) Gabriel de Souza Prim. Sistema de captura de movimentos faciais e a
animação de personagens. 2016.

3) Jonathan Ken Nishida. O design como ferramenta de inovação para
desenvolvimento de novas tecnologias na área de captura de movimenta
humano. 2016.

4) Ricardo Cordeiro Manhães. Adaptação da linguagem das Histórias em

Quadrinhos aos princípios do Design de Animação. 201 6.

5) Paulo Henrique Wolf. Design de animação: a concepção de personagens
e sua aplicação na te. 201 5.

6) Marina Machado da Silva. Serius Games como propulsores da hipemtídia.
/l 1 1 \

7) Natália Ordobás Bortolás. Interface Percebida e atração visual: Uma

abordagem sobre os elementos de ação da interface gránlca do aplicativo
WEB MONITORIZE. 2014.

8) Tiago André da Cruz. Gestão de design em entretenimento digital: um

estudo de caso das empresas de games da Grande Florianópolis. 201 3.

9) Gustavo Eggert Boehs. Estereoscopia na TV Digital -lníluência de
Técnicas e estilos na Percepção Humana. 201 3.

lO)Marco Antonio de Azevedo. Modelagem de personagens em 3D
utilizando técnicas de fotorealismo com foco em TVDI. 2012.

ll)Flavio Andaló. A captura de movimento na criação de animações de

personagens 3D em vídeo de alta definição para a TV digital. 201 1 .

12)Jogo Costa. Avaliação da experiência do usuário em sistemas de
recomendação. 20 1 1 .

13) Alexandre Moura Pães de Barros. Sistema de treinamento, simulação,

ensino e entretenimento por meio de imersão tridimensional avança de
baixo custo aplicado a Televisão Digital Interativa. 20 1 1 .

14) Giselle Schmidt Alves Diaz Merino. A contribuição da Gestão de design

em grupos produtivos de pequeno porte no setor da maricultura - O caso
AMPROSUL. 2010

1) Trago Henri



/ '-v-u'uv "-m""' uiuia.ç. u Design aa õupenicle como Interface: Estudo

de Caso na Cerâmica de Revestimento. 2009.

16) Clauciane Vivian Pereira. A sinalização viária

Uma análise sob a ótica do turista. 2008.

17) Vania Fonseca de Frestas assis. Avaliaçã

processual por meio do design macro ergonâmico. 2005.

1 8) Paulo de Tarso Deliberador. Um componente computacional para auxiliar

o desenvolvimento de uma assinatura digital no sistema de informações
processuais. 2004.

19) José Amo Scheidt. Um ambiente virtual de ensino aprendizagem para o
desenho técnico. 2004.

20)Gabriela Botelho Mager. Design de interface para aplicativo

computacional - desenvolvimento de uma interface baseada em critérios

de ergonomia, usabilidade e design. 2004.

21) Eliane de Souza Cubas Zaions. Televisão/Computador ação didática
possível e relevante na sala de aula. 2003.

22) Eliana Cláudia Mayumi lshikawa. Um modelo computacional para o

funcionamento da assinatura digital no sistema de informatização
processual. 2003.

23) Marmelo José Baasch Filomeno. Fomiatos de arquivos de som na intemet.

Uma visão geral atual. Usos, expectativas e tendências. 2003.

24) Gisele Fátima Scalabrin da Salva. Disponibilização de Material Teórico E

Didático Para Professores de Língua Estrangeira de Rede Pública de

Ensino de Santa Catarina Proposta de Um Espaço ViHial na Internet.
2003.

25)Vanessa Tavares de Oliveira Barrou. Avaliação da Interface de Um

Aplicativo Computacional Através de Teste de Usabilidade Questionário

Ergonâmico E Análise Gráfica do Design. 2003 .

26) Simone Leitão de Oliveira. Portal Educacional Escola Interativa: proposta

de reformulação das Atividades On-Lhe. 2002

15
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2.3 Orientações de doutorado

Atualmente no contexto de orientação de doutorado, como orientador principal,

tenho quatro trabalhos de pesquisa em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação
em Design, a saber:

1) Clovis Geyer Pereira. As funções do D

necessidades especiais. Início: 20 1 8.

2) Jonathan Ken Nishida. Design de um

cardiopatas graves. Início: 20 1 8.

3) Gabriel de Souza Prim. Desenvolvimento de uma metodologia para

captura de movimentos aplicada ao design de órteses e próteses. Início:
2016.

4) Flávio Andaló. O MOCAP e a pratica da animação. Início: 2015

esign na inclusão de pessoas coml C

a Pulseira Multiparamétrica parar e

Além dessas orientações em andamento, segue abaixo, alguns títulos de minhas

orientações de doutorado, já concluídas, que atuei como orientador principal. Apresento
a lista com o nome do discente, o título da pesquisa e o ano de defesa.

1) Victor Nassar Palmeira Oliveira. Design de Hipermídias ímersivas e
interativas: o Corpo Humano Virtual. 201 7.

2) Wiliam Machado de Andrade. Morfologia vi

fotorealista para o ensino médico. 2016.

3) Gustavo Eggert Boehs. O emprego d
movimentos não humanoides. 2014.

4) Mauro José dos Santos. Marketing interativo - Relacionamento e

cooperação no mercado eletrânico. 2004.

5) Ligia Cristina Fascioni. Indicadores para avaliação da imagem corporativa

das empresas de base tecnológica instaladas na grande Florianópolis

baseados nas análises das percepções gráülca e verbal utilizando lógica
difusa. 2003

rtual tridimensional imersiva]

MOCAP dee síntesepara a l



2.4 Supervisões de Pós-doutorado

Atualmente no âmbito de supervisão de Pós-doutorado tenho dois trabalhos de

pesquisa em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Design, na área de
Mídia, a saber:

1) Greice Bauer. Trocas de sentidos entre modalidades semióticas - do roteiro
e direção do curta de animação. Início: 201 8.

2) Vector Nassar Palmeira Oliveira. A aplicação da tecnologia RFID em
processos da gestão hospitalar. Início: 201 8.

Neste quesito, de supervisão de pós-doutorado, há pesquisas já concluídas
Como por exemplo:

1) Nela Moreira de Barros. Sistema de ensino médico baseado em simulação

para capacitação de pronlssionais do sistema único da saúde -- SUS. Início:

2) Eliete Auxiliadora Assunção Ourives. Modelo interativo para captura de

movimentos utilizando modelagem digital e MCDA na geração de diretrizes

para proUetos de roupas ftlncionais feminina. Início: 2014.

2.5 Participação em Bancas avaliadoras

Como integrante do corpo docente de Programas de Pós-Graduação, tanto da

Engenharia de Produção quanto do Design, participei inúmeras vezes como banca

avaliadora tanto de qualiâcação quanto do trabalho final(dissertação, tese). Além da Pós-

Graduação também participei de banca de trabalhos de conclusão de curso(TCC) da

graduação em Design e Animação. Apresento aqui uma pequena seleção de minha

participação nessas comissões, para não me estender, exponho apenas as últimas no
período entre 2012 e 201 8.





interface gráHlca do aplicativo Web Monitorize. 2014. Dissertação (Mestrado em
Design e Expressão Gráfica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

5) BATISTA, V J.; VIElliA, M. L. H.; MERINO, E. A. D.; SCHULTE, N. K..
Participação em banca de Bruna Brogin. Gestão de Design para a moda inclusiva:
Diretrizes de prqeto para experiência do usuário com deficiência motora. 2014.

Dissertação.(Mestrado em Programa de Pós-graduação em Design) -
Universidade Federal de Santa Catarina. ' ' '

6) VIElji.A, M. L. H.; TRISKA, R.; LUNA, P. T. M.; BARROS, N. M.. Participação
em banca de Tiago André da Cruz. Gestão de design e desenvolvimento drjogos
eletrõnicos: um estudo de caso das empresas da Grande Florianópolis. 2013.
Dissertação(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gr) - Universidade Federal de Santa Catarina. ' '

7) VIEIRA, M. L H.; TRISKA, R.; OURIVES, E. A. A.; BAjiROS, N. M..
Participação em banca de Gustavo Eggert Boehs. A qualidade do efeito
estereoscópico em ambientes virtuais dente ã escolha do método de geração de
imagens. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em
Design e Expressão Gr) - Universidade Federal de Santa Catarina.

8) TRISKA, R.; VIEIRA, M. L. H.; LUNA, P. T. M.; SOBjiAL, J. E. C
Participação em banca de Raphae] Schmitz da Salva. A tendência do invisível:
Uma análise da influência da transparência das interfaces de videogames na
experiência do jogador. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós
Graduação em Design e Expressão(k) - Universidade Federal de Santa Catarina.

9) Vieira, M. L.; TRISKA, R.; LUNA, p. T. M.; KINDLEIN JUNIOR. W.
Participação em banca de Jogo Paulo da Costa. A experiência do usuário em
sistemas de recomendação para o comércio eletrânico: Possibilidades e
oportunidades para a gestão de design. 20 1 3. Dissertação (Mestrado em Programa
de Pós-Graduação em Design e Expressão Gr) - Universidade Federal de Santa
Catarina.

10) VIEIRA, M. L. H.; MELLO, A. L. S. F.; CARCERERI, D. L.; SASSO, G. M. D..
Participação em banca de Alessandra Mastins Ferreira Wamaling. Tecnologias de
infomiação no ensino da Odontologia: um aplicativo auxiliar no ensino e no
serviço. 2012. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de
Santa Catarina.

ll)VIEIRA, M. L. H.; TRISKA, R.; FIALHO, F. A. P.; CAMPOS, F. F. C..
Participação em banca de Roy Ristow Wippel Schulenburg. Modelo conceitual de
interface ergõnomica para Smartphones voltada ao gerenciamento de aulas pelo
profeesor na graduação de Design. 2012. Dissertação (Mestrado em Design e
Expressão Gráfica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

12) VIEIRA, M. L. H.; FIGUEIREDO, L. F. G.; MERINO, E. A. D.; FERREIRA, M.
G. G.. Participação em banca de Carina Scandolara da Sirva. Abordagem
Sistêmica com foco na Gestão de Design Sustentável: o caso Nuovo Design. 20 1 2.
Dissertação (Mestrado em Design e Expressão (háfica) - Universidade Federal de
Santa Catarina.

13) TODESCO, J. L.; VIEIRA, M. L. H.; MORALES, A. B. T.; PACHECO, R. C.
S.; BARCAT, G. H.. Participação em banca de Marcos Henrique dos Santos. Um
modelo para gestão colegiada orientada ao signiHlcado por meio da realização de





(Mostrando em Programa de Pós-graduação em Design) - Universidade Federal
de Santa Catarina.

4) PEREIRA, A. T. C.; GONÇALVES, B. S.; VIEIRA, M. L. H.. Participação em
banca de Katielen Bissolotti. RECOMENDAÇÕES DE ELEMENTOS
GAMIFICADOS EM PRÁTICAS PROJETUAIS NA EDUCAÇÃO. 2015.

Umver de qu Fedeml de Santa Catmina. rograma de Pós-graduação em Design) -

5) TRISKA, R.; VIEIRA, M. L. li.; OURIVES, E. A. A.. Participação em banca de
Juliane Marçal da Silva Prodanov. Gestão de processos de uma unidade de
nitemação hospitalar. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de
Pós-graduação em Design) - Universidade Fedeml de Santa Catarina.

6) BATISTA, V. J.; VIEIRA, M. L. H.; CINELLI, M.. Participação em banca de
Tiago Rajlche Maüozo. Tecnologia Assistiva: IdentiHlcação (ios requisitos de
produto de órtese para membros inferiores - Uma visão a partir da percepção dos
usuários. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-
graduação em Design) - Universidade Federal de Santa Catarina

2.5.5 Banca de Qualinlcação de Doutorado

1) VIEIRA, M. L. H.; OGLIARI, A.; FERREIRA, M. G. G.. Participação em banca
de Marmelo Bataglin. Método para prometo de produtos modulares com ênfase na
manufatura sustentável: Uma nova perspectiva de modulaização. 2016. Exame
de qualiâcação(Doutorando em Programa de Pós Graduação em Engenharia
Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina.

2) VIEIRA, M. L. H.; HEINZEN, R. P. S.; DUARTE, H. E.; BATISTA. V
Participação em banca de Wiliam Machado de Andrade. Anatomia mediada por
ilustarções para o ensino médico. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em
Programa de Pós-Graduação em Design) - Universidade Federal de Santa
Catarina.

3) VIEIRA, M. L. H.; TRISKA, R.; GONÇALVES, M. M.; HEINZEN. R. P. S
Participação em banca de Vector Nassar Palmeira Oliveira. Processo interativo
com RFID para o monitoramento da administração de medicamentos ao paciente
2015. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em
Design) - Universidade Federal de Santa Catarina.

J

3. Produção Intelectual

Durante minha caminhada acadêmica como docente na UFSC elaborei artigos

científicos publicados em diferentes meios de divulgação como por exemplo em

periódicos, anais de eventos, também elaborei edições de livros e capítulos de livros. Listo



a partir desta seção minha produção intelectual desde meu início na carreira do magistério

superior, organizada em ordem cronológica e subdividida em artigos publicados em

periódicos (cf. 3. 1), organização de livros (cf. 3.2), capítu]os de livros (cf.3 .3), e em anais
de eventos (cf. 3.4) e entre outros.

3.1 Artigos Completos publicados em Periódicos

1.
ANDALO, F.; Salomão, André; VIEIRA, M. L. H.; MENDES, B. Game design
for students: Teaching as a whole context. ADVANCES IN INTELI.,IGENT
SYSTEMS AND COMPUTING, v. 608, p. 241-248, 201 8. ' '
VIEIRA, M. C.; VIEIRA, M. L. H. Design thinking: uma abordagem
empreendedora do design centrado no humano. REVISTA EDt ICAÇÃO
GliÀFICA, v. 22, p. 33-51, 2018. ;'' '
A. Presser; PRIM, G. S.; SILVA, M. M.; G. Braviano; VIEIRA, M. L. H.

EMro REvlslrA, v. 5, P. 1-12, 2017. o meio de viabilizar a inovação. TRÍADES
RIBEIRO, TIAGO; Vieira, Milton; PEREIRA, ALICE. Design de personagens
para series de TV animadas: uma revisão integrativa. DAPESQUISA, v. 12, P.

NASSAR, Victor; VIEIRA, M. L. H. O compartilhamento de infomiações no
transporte público com as tecnologias RFID e NFC: uma proposta de aplicação.
URBE. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA, v. 9, p. 327-340,

MANHAES, R.; Milton Luiz, H.; C.AROLINA, C. C. Adapting comics to
, .stop'bota l,«guage. EUROPEAN JOURNAI, OF ARAS, v. 1, P. 3-g, 201 7.
NASS.AR, Victor; VIEIRA, M. L. H. Análise da participação dos usuários nos
conteúdos de site institucionais a partir dos níveis de interatividade. INTERCOM
(SAO PAULO. IMPRESSO), v. 40, p. 121-142, 2017.
OURIVES, E. A. A.; FIGUEIREDO, LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE:
NASSAR, V.; NISHIDA, J. K.; FERREIRA, A. S.; VIEIRA. M
FIGUEIREDO, LUDMILLA GONÇALVES DE.

L H !

8

L H A exeriência dos usuários n-e l }l'ocesso

A sistematização de
informações: roupas funcionais através do mapa mental. MOD.APALAVRA E-
PERIODICO, v. 1, p. 68-82, 2017.
OLIVEIRA, G. M. de; ANDALO, F.; VIElji-A, M. L. H. Arquitetânico: da criação
à experiência do usuário. TRÍADES EM REVISTA, v. 6, P. 1-1 8, 2017

9. SALOMÁO, A.; .ANDALO, F.; VIEIRA, M. L. H. Understanding game design
for the development of a game environment. COMMUNICATIONS IN
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE (PRINT), v. 71 3, p. 73-79, 20 17

10. NASS.AR, Victor; VIEIRA, M. L. H.; GONCALVES, B. S. Elementos das
Narrativas Digitais do Aplicativo Médico Doctors Way. TRÍADES EM
REVISTA, v. 6, p. 1, 2017.

1 1. NASSAR, Victor; VIEIRA. M
interativo com RFID para a administração de medicamentos aos pacientes.
DESIGN E TECNOLOGIA, v. 7, p. 41, 2017. '



ANTOS, F. A.; VIEIRA, M. L. H.; NASSAR, Victor. Estudo
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CAMPOS, J. V..i SCHUCH, R. M. G.; PERASSI, R.; VIEIRA, M. L. H. Aspectos
v 4, P. 1-12, 2015 uei Kant aplicados ao Design. TRÍADES EM REylSTA,

ANDRME Wiham Machado de; VIEIRA, M. L. H.; FIALHO, F. A. P. Design

EM REVISTA, v. 4 P. 1-]5, 2015. torrealismo e o uncanny valley TNADES

12. PRIM, G. S



27. WOLF, P. H.; M L H A cocepção de personagem e a técnica de
captura (le movimento no design de animação. TRI.ODES EM REylSTA, v. 4, P.

28. NASSAR

Desenvolvimento de Persona :ens

VIEIRA
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29. C.AMPOS, JOSIANE VIEIRA; WOLF, PAULO HENRT(')TTF. VTFIQA
MILTON LUIZ HORN

31

u uçsign no processo de criação de narrativas iníàntis: estudos
desenvolvimento de roteiro para uma série animada educativa. ART& (Sã pwa O.

VIEIRA, M. L. H.; ANDRADE, W. M.; GONÇALVES, B. S. Anatomia
humana por Apllcativos de Dispositivos Móveis. Revista Design & Tecnologia,

33

para 0

v. 7, P. 36-43, 2014.
VIEIRA, M L. H.; ANDR.ADE, W. M.; GONÇ.AI.VES, B. S. Anatomia Humana

l 2014. s ae Dispositivos Móveis. DESIGN E TECNOLOGIA, v. 4, P. 36-
SCHUCH, R.

40

M. G.; FIALHO, F. A. P.; VIEIRA, M. L. H. Criatividade no

(UNIOE o P Onlida ,montagem pam014composição criativa. TRAVESSIAS
34. SCHUCH, R. M: G.; GONÇALVES, M. M.; VIEIRA, M. L. H. A criação de um

giossano cognitivo a partir de um estudo sobre enquadramento de cenas
ll<AVESSIAS (UNIOESTE. Online), v. 8, p. 403-421, 2014. '
Vljl IRA, M. L. H.; CAMPOS, J. Vj GONÇALVES, Marília. Percepção visual
inserida nas esüuturas fílmicas. DESIGN E TECNOLOGIA, v. 'i, P 39.47, 2014.

36. ANJOS, T. P.; CAMPOS, J. V.; GONTIJO, L. A.; VIEIRA, M. L. H. Usabilidade
e Acessibilidade no Moodle: Recomendações para o Uso do Ambiente Virtual de

v. 3, P. 1-20, 2014.agem pelo Público Idoso. HUMAN FACTORS IN DESIGN,

ANDRADE, Wiliam Machado de; VIEIRA, M. L. H. A História do Cinema por

Calos Ortiz: o 'Romance14. Gato Prato'. CELACOM ... ENDICOM (UMESP),
38. BOEHS, G. E.; ANDRADE, Wiliam Machado de; VIEIRA, M. L. H. Aventuras

(u iihapAvCest:l) dal., pal.lçao01e . uma Obra. CELACOM ... ENDICOM
39. BORTOLÁS, N. O.; VIEIRA, M. L. H. Avaliação de um protótipo de interface

ERGODESIGN & HCI, v. 1, P. 37-46, 2013 o de erros e na interatividade.
BORTOLÁS, N. O.; COTO, J.; PERASSI, R.; BRAVIANO, G.; VIEIRA. M. L
n. u sistema isotype e a modems estilização, geométrica dos pictogramas em
interfaces gráficas digitais. EDUCAÇÃO GRÁFICA (Online), v. 17, p.'34-49,

41 BORTOLÁS, N. O.; BOEHS, G. E.; SOUSA, R. P. L.; VIEIRA. M. L. H. O
Expernnentansmo e a influência da Teoria da Gestalt na área de Design.
ES l uous EM DESIGN (Online), v. 21, P. 1-16, 2013. '



BORTOLÁS, N. O.; VIEIRA, M. L. H. Uma abordagem sobre os conceitos de
21 2013. e sua relação com o design. ARCOS DESIGN (Online), v 7, P. l-
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das histórias em quadrinhos. EDUCAÇÃO GRÁFICA (UNESP"Bauru)'v"1 5, P.
52. ANDALO

iluminação tradicional versus iluminação realista.
TECNOLOGIA, v. 1, p. 44-54, 201 0.
VIEIRA, M. L H. Otimizaçao de massas cerâmicas do tipo grés utilizando a
metodologia Taguchi. CERÂMICA (São Paulo. Impresso), São Paulo v. 42,

ARROYO, 1. K.; VIEIRA, M. L. H. Evolução microestrutural durante a
homogeneização n.42 ligas 9fermsas 99::terizadas. CERÂMICA (São Paulo.

F VIEIRA MERINO Iluminando objetos 3D:
REVISTA DESIGN &

3.2 Livros publicados/organizados ou edições

l
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HEINZEN, R. P.ten. DUARTE. H. E.; VIEIRA M. L. H. Neuroanatomia - Atlas
v. 1 103P in nervoso (-entrai. i. ed. I'lorianópolis: editora UFSC, 2014.

BALTAR, M. A. R. (Org.); BERGAMO, A. (Org.); SILVA, C. C. (Org.);
GOMES, E. T. (Org.); PAULA, F. V. (Org.); MARCHI, J. (Org.); BLAU, J.

2

3
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3.3 Capítulos de livros
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4.



Escola da AGU. 14ed.Brasilia: Escola da Advocacia-Geral da União, 2012, v. 2,

#

5

6.

7

8

3.4 Artigos Completos publicados em Anais de Eventos

l
P]UM, G. S.; LEAL, G Z. ; ROMEIRO, N. C. ; C.AMPOS, D. V. ; VIEljiA,
M. L. H. . Digitalização 3D de Ossos Humanos para Ferramentas de Estudo
em Anatomia. In 13' P&D Design 20] 8, 2018, Joinville. Anais do 13' P&D

$
BR.ANDAO, N. ; HERZOG, V. ; Andaló, Flávio ; Vieira, M L H . From craft
to technological: rapid prototypjng for building a stop motion character in a

Conference, 2017. ui /, natal. õtn inlormation Design Intemational

MANHAES, R.; NASSAR, V.; VIElJi-A, M. L. H.; PERASSI, R . Visão

l fXllHSFW nm
OURIVES, E A. A.; VIEljiA, M. L. H.; NASSAR, V.; NISHIDA, J. K.;
FIGUEIREDO: L. F. G.; PRODANOV, J. M. S. Estudo ergonõmico no
prometo de artefatos fiincionais para a eliminação do descontado do trabalho
de mulheres produtoras de massa. In: 8' CIDI - Congresso Intemacional de
Design da Infomação, 2017, Natal. Anais do 8' CIDI - Congresso
Intemacional de Design da Informação, 201 7. ''

2

3

4
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ACM Press. p. 1 . n auto Posters on - SIGGRAPH '16. New York:

u ensmo aa representação gráfica nos cursos de design: mapas mentais e
conceituais, ferramentas de estruturação de conteúdos. In: 12' Congresso
Brasileim de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2016, Belo Horizonte.
Blucher Design Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2016 v. 2. P. 2702-

PRIM, G. S:; VIEIRA, M. L. H. ; NASSAR, V. . Trabalho Tecnologia Mot
Capture.Aplicada A Usuários De Próteses: Uma Revisão Sistemática In: V
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Design universal: banheiros inclusivos de shonninps de ornndP nnHP Tn. l I'""-6" u"'vç'bdl. umulelros Incluslvos (le shoppings de grande porte. In: 12'

11. NISHIDA, JONATHAN KEN ; Vieira, Milton ; NASSAR, VICTOR
processo interativo t)ara afêricão deue amais vitais ae pacientes: proposta de uma
pulseira multiparamétrica. In: 12' Congresso Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Design 2016, Belo Horizonte. Blucher Design

12. PRIM, GABRIEL DE SOUZA ; VIEIRA, MILTON LUIZ HORN . O design
e novas tecnologias para o avanço das próteses: exploração, inovação e
avaliação. In: 12' Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em

Ed tou Blucher. 2016. v r:onte4 B.4457 Design Proceedings. São Paulo:

GONÇALVES DE. A sistematização de informações: roupas funcionais
através do mapa mental. In: 12' Congresso Brasileiro de Pesquisa
Desenvolvimento em Design, 2016, Belo Horizonte. Blucher Design
Proceedings, 201 6. v. 2. P. 4760-4770.
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6

7

8

9

13



DALLAGNOL, VINÍCIUS A extensão nos cursos de design de produto:

15. RIBEIRO, T. H. ; SILVA, M. ; GO
VIEIRA, M. L

17

GONÇALVES, B. S. ; BRAVI.4NO. G

16.

Egodesign e USIHC, 2014. Interfaces Humana-Tecnologia, 20] 4, Jo nville.
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20. VIEIRA, M. L.j SALVA, M. M. . Abordagens do Design Emocional na
\-r açao ae Interfaces:. In: Gampi P]ura], 20]4, Joinville. Gampi P]ura], 20]4

=.'

VIEIRA, MILTON LUIZ HORN; SILVA, M. M. . Os Serious Games como
Ferramenta de Ensino na Odontologia. In: Gampi Plural, 2014, Joinville.
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:DIFIRA, Wy9XLUIZ nÓRN; SALVA, M M ; CAMPOS, JOSIANE
VIEIRAj SCHUCH, R. M. G. . O Advento da Tecnologia Estereoscópica: da

VIEIRA M. L H.; SCHUCH, R. M. G. ; GONÇALVES, M. M. . A criação
de um glossário cognitivo a partir de um estudo sobre enquadramento de
cenas. In: XVlll Colóquio Intemacional da Escola Latin( .Americana de



Comunicação l0]Fórum Brasileiro das Tendências da Pesquisa em
2014. P 30.44. õao I'auto. Pensamento Comunicacional Brasileiro,
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sistema android. In: Sodebras, 2014, Curitiba. XXXll International Sodebras

BOEHS, GUSTAVO ; VIElJ{A, MILTON L. H. . Stereoscopic image quality
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30 :ASSAR, V.; BORTOLÁS, N. O.; SILVA, M. M. ; VIEIRA

Representaçli)es verbo-pictóricas em cites de chat. In: 111 Congresso Ergotrip
Design: Design, Ergonomia & Interaçao Humano-Computador, 2014, Natal-

2014. v. l P. 690-701 russo urgotnp Design. Natal - RN: Ergotrip Design,
3 1 BORTOLÁS, N. O. ; NASSAR, V. ; SILVA, M. M. ; VIEIRA, M. L. H. . O

Potencial Comunicativo do Hiperlink na Interface Digital. In: 111 Congresso
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32. SILVA, M. M. ; NASSAR. V

33

; BORTOLÁS, N. O. ; VIEIRA, M. L. H. . A
contextualizaçao da escova de dentes na História do Design do século XX. In:
111 Congresso Ergotrip Design: Design, Ergonomia & Interação Humano
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NASS.AR, V. ; VIEIRA, M. L. H. . Método para avaliar a influência da
tecnologia na intenção de assistir e na percepção sobre um filme. In: lll
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34 CAMPOS, J. V. ; SILVA, M. M. ; SCriUCH, R. M. G. ; VIEIRA. M. L. H

A Tecnologia da Captura de Movimento no Design de Animação. In: lll
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35. PRIM, G. S. ; VIEIRA, M. L. H. . Análise Comparativa Entre Rig e Anatomia

Humana: Compreendendo Técnicas de Rig de Personagens 3D. In: lll

. RN: Ergotrip DesiNatal'RN. Anais do 111 Congresso Ergotrip Design. Natal

36. PRIM, G. S. ; VIEIRA, M. L. H. . Modelo de Medição do Equilíbrio com Uso
do MoCap. In: 111 Congresso Ergotrip Design: Design, Ergonomia & Interação
Humano-Computador, 2014, Natal-RN. Anais do 111 Congresso Ero..tr;n
Design. Natal - RN: Ergotrip Design, 2014. V. 1. P. 80-89. -"o-"'l'



37. WOLF, P. H. ; VIEIRA, M. L. H
, -''. u '-. "-'u '."içilia ao mapping: a imagem em

movimento na paisagem urbana. In: X Intemational Conference on Graphics
Engineering for Ans and Design, 2013, Florianópolis. Expressão Gráfica -
Tecnologia e Arte para Inovação. Florianopolis: CCE.UFSC 2013. v. 1. P. l-

ROPELATTO, L. ; TRISKA, R. ; VIEIRA, M. L. H. . Leitura visual da
composição do figurino de época sob a ótica do contraste. In: X Intemational
Conference on Graphics for Ans and Design, 201 3, Florianópolis. Expressão
branca - tecnologia e Arte para Inovação. Florianópolis: CCE - UFSC, 20 1 3.V. 1. D. l-l l.

EVMGELISTA, E. ; BRAVIANO, G. ; VIElji-A, M. L. H. . Quadrinhos
digitais: Marketing e Comunicação Visual. In: X Intemational Conference on
(haphics Engineering for Ans and Design, 2013, Florianópolis. Expressão
\JrâHCâ - l êcnologia e Arte para Inovação. Florianópolis: CCE - UFSC, 201 3.

NASSAR, V. ; Vieira, M. L. . Método de pesquisa para análise da experiência
dos usuários com a tecnologia NFC (Near' Field Commumcation). In: V
Congresso Internacional de Design de Interação, 2013, Recite. Anais do V

- . Interaction South America. Reciíb Interaction 2013, 2013. v. 1. P. 98-102.
ij.í\mus., A. M P. ; MERINO, E. A. D. ; VIEIRA, M. L. H' . Design de
Jogos / uma pesquisa categorizada sobre fatores que aprimoram a análise e
desenvolvimento de jogos eletrânicos. hi: 10' P&D Design ? Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2012, São Luís.

vantagem competitiva. In: 10' P&D Design ? Congresso Brasileiro de
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43. BORTOLAS, N. O. ; VIEIRA, M. L. H. . O Navegador web como novo

Sistema Operacional: Uma Análise do Chrome OS e do Chromebook. In: 1 0'
P&D Design? Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em
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44. SANTOS, G. R. ; CRUZ, T. A. ; VIEIRA, M. L. H. . Design de Óculos de

Natação.com Ângulo de Visão Específico para o Nado Crawl In: 10' P&D
Design ? Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design,
2012, São Luís. Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Design 910: 2012: São Luís, MA). São Luís - MA: P&D Design 2012, 2012.
v. 1. P. l-l l.
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4. Atividades de Extensão e Pesquisa

No que tange a carreira do magistério superior, o servidor docente não atua

apenas em sala de aula, também a trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos. No

período que abrange este MAA desenvolvi tanto projetos de pesquisa quanto de extensão.

Passo a listar os proUetos e evidenciar os que considero mais relevantes e atuais na minha

caminhada acadêmica como docente-pesquisador.

4.1 Coordenação de Projetos de Pesquisa e Liderança de Grupo de
Pesquisa

Desde meu ingresso no serviço público federal como docente coordenei e

participei de proJetos de pesquisas voltados a minha área de atuação, ou seja, Mídia. Cito

aqui uma breve descrição de meus proletos de destaque e, também, os mais recentes.

a) DESIGNLAB: Laboratório vinculado aos programas de Graduação e Pós-

Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina. O

objetivo principal do laboratório é realizar projetos de pesquisa com ênfase

em tecnologia, bem como a extensão desse estudo para o desenvolvimento

de produtos de caráter social, económico e cultural. Assim, atuando nas

áreas Tecnologias para a Saúde, Animações 3D, Games e
Georreferenciamento. O grupo conta com professores doutores e mestres,

além de alunos pesquisadores de graduação, mestrado e doutorado.



b) .!.EÇMiDIA: O laboratório tem por objetivo avaliar as metodologias de

desenvolvimento adotadas com base nas técnicas de criação de conteúdo

e usabilidade que descrevem modelos de conteúdo para hipermídia. As

metodologias atuais, sejam em 2D, 3D ou RV, levam em conta, em geral,

uma única platafomta tecnológica de exposição Hlnal destes conteúdos. Na

prática isso implica na adoção de procedimentos e metodologias que

resultam em diHtculdades de conversão para outras mídias e fomtatos, que

sejam requisitados para apresentação em outras platafomlas tecnológicas

diferentes da originalmente considerada. Tais dificuldades são barreiras

naturais para o avanço da computação ubíqua, pois dificultam a

mobilidade do acesso ao conteúdo, por meio de diferentes dispositivos.

Cabe, ao grupo pesquisar fomlas de rever metodologias, procedimentos e

ferramentas de criação de conteúdo hipemlídia, à luz dos requisitos de

interconectividade, interoperabilidade, ubiquidade e mobilidade de

diferentes opções e requisitos das principais platafomias tecnológicas. A

cada interação do grupo de pesquisa pretende-se ter versões com

funcionalidades reduzidas dos modelos de desenvolvimento de conteúdos

propostos, porém completamente filncionais. A pesquisa do grupo é

fundamentada no levantamento dos requisitos de formato dos conteúdos

confomle a platafomia destino: ]htemet, TVDI, celular etc., na validação

dos requisitos do sistema, no desenvolvimento das metodologias de
produção de conteúdo propriamente dito, na adaptação dos protocolos e

padrões definidos pela produção de conteúdo, tendo em vista as

especi6lcidades de cada plataforma. São analisados as opções disponíveis

e os desafios de pesquisa para gerar metodologias, procedimentos e

ferramentas adequados ao objetivo de desenvolvimento de sistemas

ubíquos, levando em conta a realidade tecnológica e económica do país e
as tendências.

Além dos prqetos anteriomiente mencionados e descritos, desenvolvi outros

prqetos durante minha vida acadêmica, cada um com sua importância e particularidade,
segue apenas a lista dos projetos:

1. Ambientes Hipermídia para a Aprendizagem



\-aumulwluo no tempo com a geometria

3. Consultoria para o TRT 14 região -- Rondânia

4. Software para controle de secadores por atomização via lógica difusa

5. Sistema de Informação Processual

6. Design para cerâmica

7. Logística de Transporte CELESC

8. Revisão e Recreação do Projeto Gráílco da Revista de Pós-Graduação em
Literatura

9. Laboratório Virtual de Neuanatomia Fase ll e Fase lll

10. Sinalização na Cidade de Florianópolis/SC: Elaboração, Gestão e Avaliação
de um projeto Gráfico

1 1 . Animando a Cultura da Ilha

12. Tecnologia da Informação e Comunicação para serviços multiplataforma em

Larga Escala: Sistemas Ubíquos a Serviço da Qualidade de Vida -- SCTIC

13. Laboratório de Pesquisa em Usabilidade e Linguagem para Produção de
Conteúdos para Hipemiídia TECMIDIA

14. Estereoscopia na TV Digital - Influência de Técnicas e Estilos na Percepção
Humana

1 5. Tecnologias de informação e comunicação em odontologia: desenvolvimento

de um aplicativo auxiliar no ensino e no serviço.

16. Platafomla de controle e monitoramento em um hospital

1 7. Requisitos de Prometo para Produtos Assistivos em Adequação Postural e
Mobilidade

1 8. Tecnologias para o Desenvolvimento de Personagens Digitais Animáveis

19. Criação de um espaço imersivo para a visualização do corpo humano
Educação e Treinamento

20. Tecsaúde -- Pesquisa em tecnologia com foco na saúde

21. Sistema Ergonâmico de Encaixe de Próteses para Indivíduos com
Amputações Transtibiais

2 Geometrandoe



4.2 Atividades de Extensão

As atividades de extensão sempre ocuparam amplo espaço em minha atuação

como servidor-docente. Entre os diversos proUetos de extensão desenvolvidos, segue a
lista nos quais atuei como participante e/ou como coordenador:

1 . Consultoria para o TRT 14' região -- Rondânia

2. Comunicação Visual em Mídia Eletrõnica

3. Identidade Visual da Fortaleza de São José da Ponta Grossa
4. Muito Além dos Pincéis

5. Estudo Topográfico do Tórax em Vídeo

6. Manutenção do Site MOR

7. Estudo Topográfico do Coração em Vídeo

8. 3' AnimaCatarina - Mostra de Curas de Animação & I' Congresso
Intemacional de Design de Animação

9. Sistema de treinamento, simulação, ensino e entretenimento através de

imersão tridimensional avançada de baixo custo aplicado a Televisão
digital interativa

10. Confecção de Material sobre o Sistema Urinário para o Atlas Virtual de
Morfologia

1 1 . Curso de Especialização em Projeto e Desenvolvimento de Software para
Web

12. Estudo Topográülco do Dorso em Vídeo

1 3 . Palestra na ANTT

14. Avaliação de recursos da área de arquitetura, urbanismo e design na
CAPES

15. Estudo Topográfico do Abdome em Vídeo

16. Confecção de Material Sobre o Sistema Genital Feminino para o Atlas

Virtual de Morfologia

1 7. Seminário de acompanhamento da Área de Design

1 8. Apoio aos proUetos de captura de movimento do TECMIDIA

19. Confecção de Material Sobre o Sistema Genital Masculino para o Atlas

Virtual de Morfologia

20. Atualização do Estudo TopográHlco do Pescoço em Vídeo



2 1 . Desenvolvimento de Animações de Personagens Assistida por Captura de
Movimentos

22. Palestra na CEUSA

23. Seminário de acompanhamento dos cursos de PG -- CAPES
24. Técnicas de escaneamento 3D com o sistema Atos

25. Assessoria para o desenvolvimento de prometo do SESI de intervenção para
mudança de comportamento

26. Confecção de Material sobre o Fígado Humano para o Atlas Virtual de
Anatomia

5. Patentes

Através das pesquisas, realizadas conjuntamente com meus orientados e nos

laboratórios, desenvolvemos produtos e registramos suas respectivas patentes, como pode
ser observado na lista abaixo:

VIEIRA, M. L. H.; NASSAR, Victor.; NISHIDA, J. K. Platafomia de

Medicação e Ntitnção de Pacientes com uso de RAID em Hospitais", Instituição

21/07/2015 instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito:

VIEIRA, M. L. H.; NASSAR, Victor.; NISHIDA, J. K. Pulseira Multiparamétrica
Portátil para .Aferição de Sinais Vitais. 2015, Brasil. Patente: Privilégio de
Inovação. Número do registro: BR1020150258283, título:'' I'Pulseira
Multiparamétrica Portátil para Aferição de Sinais Vitais", Instituição de registro :
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/10/2015
VIEIRA, M. L. H.; NASSAR, Victor.; NISHIDA, J. K. Antena .Leitor RFID UHF
*com Wi-FI e Leda de sinalização. 2015, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação.
Número do registro: BR10201 50263333, título: "Antena-Leitor RFID UHF com
Wi-FI e Leds de sinalização", Instituição de registro: nqpl - Instituto Nacional da
Propriedade Indusüial. Depósito: 16/10/2015

NISHIDA, J. K.; NASSAR, V.; VIEIRA, M. L. H. Roupa de Captura de
Movimentos. 201 6, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registm
BRI 020160155444: título: "Roupa de Captura de Movimentos", Instituição de

O1/07/2016 PI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Depósito:

BOEHS, G. E.; VIEIRA, M. L. H. Sistema para o Controle e Armação de
Personagens Virtuais de Qualquer Anatomia por Captura de Movimentos 20] 6,
Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BRI 0201600508 12,

2.

3.

4.



títulos 'Sistema para o Controle e Animação de Personagens Virtuais de Qualquer
Anatomia por Captura de Movimentos", Instituição de registro: INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 08/03/2016 ' "'
BOEHS, G. E.; VIEIRA, M. L. H. Dissociação de Dados de Captura de
Movimentos em Componentes Expressivo e Mecânico. 2018, Brasi]. Patente:
Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201800817, título:
Dissociação de Dados de Captura de Movimentos em Componentes Expressivo

e Mecânico", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. Depósito: 23/04/2018 ''
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6. Atividades de Administração

Desde que assumi o cargo de docente em 1 994 na Universidade Federal de Santa

Catarina também iniciei minha caminhada nos diversos cargos administrativos da

instituição, exerci cargos como chefe de departamento, presidente do conselho de

curadores, entre outros. Nas linhas que seguem descrevo o meu percurso na área
administrativa da UFSC.

No ano de minha contratação, 1994, a supervisão do DesignLAB (Laboratório

de Projetos e Métodos Gráficos Computacionais) ficou sob minha responsabilidade

conforme portaria 049/CCE/99 e continua até o presente momento. Em 1995 assumi a

subchefia do Departamento de Expressão Gráfica (EGR). Após esse período precisei me

afastar para finalizar minha formação doutoral.

Em 1 999 ao retomar de meu afastamento para fomlação doutoral assumi a chefia

do Departamento de Expressão Grá6lca e pemlaneci por 6 anos (1 999-2004) como chefe

de departamento confonne portaria 294/GR/2000. Entre 2000 e 2002 representei a UFSC

no Conselho Superior da Fundação Catarinense de difusão educativa e cultural Jerõnimo

Coelho. Em 2001 coordenei o curso de Pós-Graduação, em nível de especialização,

INFODESIGN. No ano de 2005 füi nomeado coordenador do curso de Design e no

mesmo período füi representante do Centro de Comunicação e Expressão(CCE) na
Câmara de Ensino de Graduação da UFSC.

Em 2006 assumi o Conselho de Curadores e permaneci no cargo por 4 anos

consecutivos. No período de 2007 a 201 1 exerci o cargo de Chefe de Departamento de

Expressão GráHlca (EGR), conforme portarias: 440/GR/2007, 680/GR/2009. No ano de

2007 também participei como membro da comissão de elaboração do prometo pedagógico

do curso de Museologia, confomte portaria 038/PREG/2007. Em 201 1 füi convidado para

assumir como Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Estado de



Dose

Universidade Federal de Santa Catarina me cedeu ao Govemo do Estado de Santa

Catarina confomle publicado no Diário Oficial da União de 1 1 de março de 201 1 e Hóquei

afastado da UFSC por um ano.

Entre junho de 2012 e junho de 2014 füi coordenador de pesquisa do
Departamento EGR. Em junhos de 2014 exerci a função de Coordenador da Pós-

Graduação em Design, conforme portaria 1 078/201 5/GR e permaneci no cargo até maio

de 2017. Neste mesmo período participei como membro do Comitê Permanente CT.

INFRA, portaria 2477/2014/GR. Em junho de 2016 füi nomeado, através da portaria

1505/2016/GR, membro titular ou presidente do Conselho de Curadores. Em 2016

também füi nomeado através da portaria 2806/2016/GR membro do Comitê de Inovação

Tecnológica. Também exerci o cargo de representante do Conselho Universitário(CuN)
pela Câmara de Pós-Graduação.

Como pode ser observado, além de exercer a função de professor e pesquisador

com grande esmero, também sempre estive ativamente envolvido na área administrativa

da Universidade e atuei com muito zelo em todos os cargos exercidos

S envolvimento Económico Sustentável do Governo do Estado de Se anta CatarinaS Aa

Considerações ]Íinais

O memorial aqui ora apresentado representa um trabalho árduo, mas ao mesmo

tempo prazeroso ao relembrar momentos marcantes e importantes de minha carreira

acadêmica. Com certeza ainda existem algumas lacunas, embora tenha tentando expor

todo meu percurso na carreira do magistério superior como docente e pesquisador. Após

24 anos dedicados à docência e à pesquisa a elaboração deste memorial significou uma

retrospectiva e um momento de introspecção. Percebo que muitos dos proletos aqui

apresentados precisam continuar e novos desafios ainda surgirão nesta caminhada.



PROOUÇÃ0

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

Design & Tecnologia (ISSN 2178-1974), v.7, n.14, 2017, P.41-58

b,
PGDESIGN

.E2=2Ç!=glülFH.P

4

A experiência dos usuários no processo interativo com RFID pal
administração de medicamentos aos pacientes

a
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Resumo
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The user experience in the interactive process with RFID for
medication administration to patients
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O compartilhamenlo de inbrmações no Imnsporte público
com as tecnologias RFID e NFC: uma proposta de aplinção
Sharing information on public transport with RFID and NFC technologies:
an application proposal

Uklu Nm. ühn biz llom Uieüo

Universidade Federal de Sana Catarina(UFSC). Florianópolb. SC. Brasa

Resumo

O transporte público nos grandes centros urbanos bruileirosapresenta dificuldades relacionadas à infomnção
disponibi)içada aos usuáríos. tais como dados sobre linhas de õnibus. seus tnjetos, terminais e horários.
atualizações sobre as ocorrências de atrasos. entre outros. A aplicação de tecnologias possibilita compartilhar
infomtações a 6im de auxiliar o transporte urbano em geral. Nesse cenário. este artigo possui o objetivo de
discutir a proposta de aplicação do íman Bu. que utiliza as tecnologias NFC (cear Fiêld Gommunicaclan)
e RAID (Radio Frequenq, /dentOcacfon) para efetuaf o compartilhamento de informações no transporte
público. Após o referencial teórico. há um levantamento de projetos que utilizam as tecnologia NFC e RAID no
transporte urbano e de aplicativos que conuibuem com a gestão de informações sobre o tt'ânsito. Em seguida,
discutem-se o Snaa Bus e as influências resultantes do compartilhamento de iníonnação nos sistemas de
transporte público. Por nim. verificou-se a contribuição da aplicação para o mapeamento do perfil das vias.
ânibus e passageiros. localizando atrasos e provendo dados pam a gestão do tnnsporte público. Ressaltam-se
ainda as implicações em relação à privacidade e à segurança dos dados de usuários. além da infraestrutura
tecnológica necessária à implantação de projetos envolvidos nos conceitos das Cidades Inteligentes e da
Intemet das Coisas.

Palavras-chave: Tlan.aporte público. Temologias de iitformação. RAID. NFC. Cidades inteligentes.

Absbuct

Public transpor in largo Brazilian tília prnent de$ciencies relatei to providing ümelyinlormacion to users on
data regarding roube, krminals andschedulu arbus tinas. updaceson casesofdelay. amon8 oüers. Technologin

can be uselullor sharing inlormotion to assist urban transport in general. In tais context. the present paper
has üe objecdve to discuss üe proposed applÊeatiolt Smas Bus, which uses NFC (NeQr Field Commuitication)
and RAID (Radio Frequency IdentificatJon) technologies to shan inÍormation on public transpor. Wiü tais
[heoreücalfhmework. a surveyofprojects using NFC and RFÍD !echnologies in urban !runsport and applicatiom
üat contributo {o ualjic inlormation management was carried oul Then. üe use ofthe Smart Bus application
and the resulta ofsharir g informador in public tramport systems were discussed. At the end, üe cona'Êbutioti
ofthe application to mapping the profile afnoads. bmes and passengen. !owting delaysand providing datajor

VN é designei y. Sc. e-mail: viaornassar@gmail.com
MI.HV é engenheiro. Dt, e-mail: milton.vieim@ufsc.br
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Vector Nassar
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Pós-Graduaçãoem Design. F]orianópo]is-SC, Brasi]) '

Resumo

Este artigo apresenta os resultados de um estudo que procurou analisar de que fomla os usuários
podem se relacionar com os conteúdos de sitas institucionais de diferentes categorias. Para mto.
foram analisados nove sitas innitucionais, divididos em uês categorias: os que pnorizam aspectos
funcionais, os de aspectos hedõnicos e sftes de um segmento específico de mercado(de calçados)
Considerou-se ainda a diüsão das categorias de acordo com os níveis de baixa. média e alta ante .
ratividade A fundamentação teórica aborda o conteúdo de um sele institucional, a classificação dos
níveis de interaüvidade de conteúdo e os conceitos de conteúdo colaborativo. Após a aplicação do
estudo analítico. tem-se a compreensão soba o tipo de atuação que os usuários podem exercer no
conteúdo de sêres institucionais e o nlacionamento com diferentes segmentos de empnsas.
Palavras-chave: Interatividade. Conteúdo co]aboraüvo. Site institucional. Marketing. Estudo ana-
.uco

Absuact

Tais paper presents the results of a study which goal is to analyze how users can deal with üe con-
tents of institutional websites in diffennt categoües. To do tais, mne insdtutional websites fere

analyzed, divided indo thee categories: cose prioritize functional aspects, those of hedonic aspects
and websites of a speciâc market segment(of footwear). It was algo considered üe division of the
categories according to the leveis of low, medium and high interactivity. The theontical approach is
abaut the content of an institutiona] website, the c]assification of leveis of content interactiüty and
the concepts of coUabomtive content. After the application of the analytical study. we can understand
about dle type of action that the users cave in the content of institutional websites and the relationship
with different segmenta of companies.

Keywords: InteractiviU. Collaborative content. Institutional site. Marketing. Analytical study.

Intercom - RBCC
São Paulo, v.40, n.l, p.121-142, jaiyabr. 2017
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A sistematização de informações: roupas funcionais através da mapa
mental
The systematizatian of infomlation: functional clothes through the mind map
Eliete Auxllíadora Assunção Ourives. Luiz Femando Gonçalves de Figueimdo,
Vector Nassar Palmeira Olivelm, Jonatan Nishida, Amais Souza Fernim, Milton
juiz Hora Vieira e Ludimilla Gonçalves de Figueiredo

Resumo
Atualmcntc, veriãca-se a solução no design
do vestuário feminino, visando ao ban-está.
coaÊorto e qualidade de vida. Porém, as
mulheres ainda reclamam do desconforto do
movimento das mamas durante as atividades
físicas desenvolvidas em chão de fábrica e
práticas desportivas, eaüe ouau atividades.
Esse desconforto, segundo as mulheres,
aumenta durante o período menstrual.
Portmto, esuuturar as infomiaçõcs a nspeito
do tema é importante, já quc irá adcquw os
prqctos de mupas funcionais para essas
atividades. O mapa mental é uma fciTamcnta
apropriada pam isso, pois auxilia o processo dc
organização do pensamento c a compnensão
das infomiaçõcs sobre detemlinado assunto.
Com isso, este aabalho objetivo esüuturar
infomlaçõcs para requisitos dc prometo com
foco na poupa flincional feminina. O método de
pesquisa tem caráter descritivo e explomtório.
Ao ãiaal, este aabalho aposentou diretrízcs
pmyetuais dc roupa nacional feminina por
meio do piowsso de análise do mapa mental.

Abstract
Cturently, if checks the evolution in womm-s
clothing dcsigl aiming at tbc wcll-bcing.
comfort and quality of lifc. Hawcvcr, women
still coinplaia of discomfort of bicast
movemcnt during physical activities carried
out in fmtory floors and sporting activitics,
among oüer activitíes. Tais discomfoQ
according to the women, incwasn durhg thc
menstrual period. ThcnÊon, to SBuctun üe
information on thc subject is important,
bccause it will suit the âmçtioml clothing
dcsigns for thcsc activities. 'lbc mind map is a
pool suiuble for tais because assista the
organization piocess of thought and
undcrstmding of tbe infomiation about a
particular suUect. With that, tais work altas to
structun infomiation for pmÜect requinments
with a facus on fünctional fcmalc clothing. The
m«hod of rescarch is dcscriptivc md
cxploratory çhamctcr. In thc cnd, tais work
pnsented pmycct guidclincs of functional
guidelinn 6emalc clothing thmugh the proccss
af analysis üc mind imp.

Palavras- chave: roupa
mental dinuizes de prometo.

hnçioml, mapa Keywotds: Jiinctional clothes. mind map
projec{ 8uidetims.
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INTERACTIVE PROCESS FOR MEASUREMENT
VITAL SIGNS OF PATIENTS: PROPOSAL OF

MULTIPARAMETRIC BRACELET

Jonathan Ken Nishida Vector cassar , À4ilton Luiz Hom Vieim

Ruía Eng. Agrónomo Andny Crístian Fcrrcita, Florimópolis. Sana Catarüu. Btasil, cc».

jouniüida@gmail.com, =üçtomwsiur@gmail.com. ' nülton.vicim@ufw.br

Keywords: Tcxnologia, Intcmct das Coisas, Saúde, Sinais Vitais.

l Context

Tbe service sectors in wgency and emergency hospital has the üeatuns work in a üast
pane, sometimes with excess paüents and overhead tasks 6or health pro6essionals.
Moreover, tbe dynamics ofthis process ofcare, includes action.s that are dependent on
the time and unpredictability ofdemand, wiü demanda 6or punctuality and ngularity
ofprocedures(DAL PAI, 201 1) obus, one can understand üut thc wgency and
emergency activities imply immediate cale, because they act to detect and 8%t
symptoms that may worsen in a short time, suco as respiratory fãilure, cardiac
arrhythmia, astl)ma anacks, cinulatory disorden, 6even, among othen. Teus,
measunment piocedures ofvita] signo(body temperatwe, mean rate, blood
oxygenation and blood pnssun) are the imporance ofdetnting üc physia]
condition ofpatients in the cmcrgency caro sector by providinB necc:ssary inâormation
to doctors se that they can detemline üe treatment to be started(POTTER & PERRY.

i3)

The use ofin6omlation technology can assist in the execution ofintemctive processe
able to oHer a monitoring ofthe actions ofa system and cnable the control and
coordimtion ofoperational actiüties, providing a more efficient. ftom the cornct
indication ofthe calleçted data(BOWERSOX & CLOSS, 2009). Thereâore, the rwl
time monitoring bnomes a way Eor indusay and health organizations to implcment
management and control systeins(ZAMBELL1, 2004).

In tais context, tais paper aias to pnsent a proposa] Êor application ofan automated
process üor real-time measuremmt and transmission ofvital siga ofpatients in
hospitais, consisting ofa Multipammeaic Bracelct. Thenâore, there is a sun'ey
research and prqnts related to üe theme, addressing the use ofbmcelet 6or the
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Estudo comparativo prospectivo para a avaliação da reabilitação
de usuários depróteses com amputações transtibiais ''w"

>

ãn
0

>

ãsp:ctive comparativo study 6or the evaluation ofprosthetic
rehabilitatian users with transtibial amputation

Gabric] dc Souza Prim
Francisco .A.sóis Souza Santos
bíilton Vicira
Vector cassar

Abstract Indíüdmls wff& !ra dbia/ ampz.fra-
rions Itwe di#iculties in pedomiin8 marclt nnd
;tn)r in balaticn dirüctly a$nting tltdr quality af
l@. Th we ofproslh a ati embk th rehabü-
iUlioti afthe individuial but we quation haw eÍ-
fmive arejar ceruin taks and how they att still
imprwe. To wa ate 1lte prosthesis jor traí:Íbia!
amPuuttott, a comparativo stwiy wa cottducted
wiÜ t\w poupa: Amptitw attd NOT Amputees.
/Hlü the help af Motion Captura iechnoloD,
IP bela me uting 1lte mgln of SUtiç batanc&
waking speed and scotu in the exemtion afdaily
Rctivilies. The r Bits indimte that dispersions of
hlger satic equilibnum aBRIa belonging io the
groltp ampulees. In r:tls ofwaage speed :niarch
a} i?t $cora af Daiiy iktivitia, llten wa bet-
a petfmmance far the group ofNOT ampuiws.
&om tais it was algo idmti$ed trai the !echnical
üaraaerislics of nawlibiai prosthetic could im-
par fehabiliuüoti ofits membas.
Key words l+osrAaa. À4arch, ZechnoloEX -Ma-

Resumo .Indivütios com amp111açõw rrawrf-
biab apresentam di$wldada em realçar matam
e mapíín-se em fqtlilfbda, lláelRniü dlreíamene

2 sm qmtüade de vida. A uliliaçào de próle-
sa pode passfbiEtar a r@bilírapo da àtdlúlua,
n:as quahona-se o qtíão qfÜiaie são para tbln-
minail rarlg e como afnd: pol&m mean n
Dbjetivaltdo awliar as pr6tes para amputaçõn
rrawribüü jof realimib um ando anp#nnva
com dois gnpas: 4apumdas e aXO Amputa-
das. Cam o atÀHlio da tecnologia de Capita dc
Àdbvimmlog rea/içou-se menstiração das dtXgu-
bs de equilÍbHo estático, wlocidade de marcha e
pontiiaçdes m ereçução de alüídada dürl«. Os
resultados {tldiaam que as maiora digersõa dos
Ittgulos de eqtíilÍbtio estático patettcem ao Empa
de ampuüubs. ãn relação às Hall« de uzloci-
düde de Matcln e tias ponuaçõw da Atividada
Diárias, comutotl-w menor desempal80 para
0 Empa dos NÃO amputados. A partir disn Jm
idmtilicado ainda qae as ar«ter slic« témic
da póteses ttanstibiais podem impactat' lta ta-
bÍlinção de íl árias.

Pblavms-diave Próiaa, ÀíarcAa, 7êmolqgÜ.
(hplura de moümenroCentro dc Comunicação

c Extra.Qo. Uúwnidadc
lkdaa! dc Smü Cawl:u.
R. En8. A8rünomo Aadny
Cristina Fcrtcifz s/n.
Tlhdadc. 88040..9(10
nofianópolis SC Brail
8abriclsprim#8mzil com
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Resuma

Na gestão do setor agropecuária de animais de produção, há diferentes fatos'es que influenciam a
qualidade da praduta final, gamo as práticas de maneja no local de criação. condições de transporte E
no abatedouro. Com a execução da rastreabilidade, pede-se monitarar o cicia de uda da animal
lornanda a pracedencia tar)heeida e capaz de obter certificação e qualidade do produto. iüslm. pode-se
exigir rigor para o bem-estar animal e Ber'ar maior segurança pan o oonsumidor. Nesse contexto. este
estudo tem como obj.etívo analisar a gestão do processo de Fase:reabilidade no vetar da agropecuária. Q
attiBO unida com uma fundamentação teórica sobre gestão de prüoPssos e análise da praressa da
nstreabilidade. identificando as segmentos da cadeia de ptoduçãn e EecnalaBias envlülvidas. Em
nBulda, tem-se a apllmção de UH estuda de casa que utiliza a tecnologia Radio Fnquiency Ident#ióalian
tRFID) para o controle de dadas e monitaramento de animais e cargas. Descrevem-se as dlreções que
nortearam a pesquisa. com enfoque no sistema de produção animal e análise da dela de vida. da
ambiente e do fluxo de infbrmaçães, bem cama a desenvolvimento do processa de produção
automatizado com RFID. A partir de então. levanta-se uma discussão sabre o papel da rastnabilidade na
nlaçãa oam boas práticas aBrapecuârlas. na üscalizaçãa das autoridades e no que representa aa
consumidor. Conclui-se que uma gestão de processos na agropecuária que tenha Gamo suporte a
rastteabilidade. além de garantir segurança para empresas e consumidores, pode proporcionar
acompanhamento da logística dü transporte, da sanidade e bem-estar dos animais.

Palavras-chave: Rastrea;bilidade. Controle e Monitaramento de Dados. Agrope-cuária. Gestão de
Processos

TRACEABtL11VAPPUED TD THEAGRICULTURAI PRODUCTtON CHAIN

In Me management af the agricuitural sectw of animal productian, there are dilferent factars that
nfluence üe quotitv al the final pmduct, as the management pracdtes in plane of rearilu, transpor
=anditians and the slaughterhouse. With the implementatian aftmceability, ít con sanita the file cede
sf the animal, mak;ng known and abre to obtain certificatialt and pmduct quality source. Teus, one may
-equipe rigorfar aRiE»l welfan and generate gíeater cnnwmersaRy. In tais cantext, tais study aias ta
anatyze the management af the tnacpabi+ity praces3 in the agricultura! sector. The paper begins with a
[heantical joundation far pracess management and pmcess analysts af traceabilitb }dentiNing

Perspectivas em Gestão & bto, Jaãa Pessoa, v. 5, A. 1. p. 98-1
}SSN; 2236-417X. Publicação sobmÜ «
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A aplicação de RFID na logística: um estudo de casa
do Sistema de Infraestrutura e Monitaramento de
Cargas do Estado de Santa Catarina

Fhe application af RFID in lagistics: a case study of tntrastwctun
and MonRoring System afLaads in Ihe Sete ofSanta Cataritn

Vector N8ss8rl
Mlltan Luiz Ham Vielra

=tl=.:::=11:y" :m aâ«d'., M' 'ó p«' du"" ' '"-mb . o «..'ü.-«m.M ü iüBl;:;; l;=1;;=';;.=;=
ü planÜaium e wguiançt Cam isn. B inDeÉraçãa de ncnülaHia de in6amnçao lam n üetantinmle pw D
canp81tilbaa=nla do aanhecimenm em üun sistellu lü8bllco. Nu« caso. a aplicação da laamlaBü Rl=n} (Rüdfo
::T dü' b-n' q'ie pode Btuu a .â« de lbm:- nLMib; pKa mlbor ;;ilsã Ê".ãa
de riscos Apürür deste contexto. o objetivo deste gabalho 6oi o de aboíüu como um nstclna logístico solilcionou
difHeates pmblemu encontrados em qulü processo de monitor tiqieto e conuüle de ilifomções. par
avia da ncnolo8ia RAID:. Pan tanto, utilizou-se Gamo anoto de esaldo o caso da Sisema de laf'mstruüim e
:kÜ:ltatuinin de Caem do Estado de Santa (hEarina(SIMCESC} O amigo Inicia aHn umü hndarnenEaç3o nórlca
soba uma süie de problemltkas envolvidas en] prücusos loBístiom. se8ulnda caiu u calmlcrlEüws UPuüdu
para o i] elbor âinciolialnento de um sistema Em se8üda. teu-w acon xtualização more como as umoloÊiw dc
ii#om)açõn podem auxíEiu M gerenciannmo dü loginica. em espnial o RFU).'Düscnve-n maia o S[MCE5C.
com ü pastcdu análise obtida com o cruzüíllento dos dados tevaJlüdos da Utemtura. objedvalldo: ideinincw como
a sigleiu uülimu o RllD pam nalizz a solução das pmblcnw. Desta Díodo. pcKle'sc vcrilicar a condhiiçh
ch iecnolagia ao cuo estudado. wiundo problema opmüns na laBbtica. cano nras06 dc cmninhão que nãa sül
inãomiados. demora no repute das iaíomlaçõw à empfua e folhas ü,o mor:itorannnto do Hajam. 'lãmbém são
üpanEadm H melborainentas ptuponianadm na automatização das prmasos. RBibtra dw dadas. ruüuümentü de
caiu e a garmda de rigor e qualidade pam a loÊlls1lca.

llbl8çíF81s-chave: Logiktica. Innologia da Inlbm)aç$o. Controle de Procusos. iHonitorümcnto de liHceãsos.

libúrad: Disoden in can&n!!in8the pn)duclioütÍciuulainHloads imW u ch [eaB s !o l]uPmticiPuru f]cmeittg
!T hflh' p"'" P«ÜMly wÚ.Hf.'d '.'mo-Ü«fÜ'«-l;Ó; .;JÚi=1'Z;li;:: ;l;g'=lll;:b;==;.
Responible dcpammnn luw iliÜnuliicx RtniaR rupid ünd accümir injonluuion abolir tlu uhicla h uansit
»lpr ady ra p dnrm tAe üanlm/ aad rnüllír nnX af mWlc. óur ahu /ur plnminX purpales alia .iQH#w. 7Bu Ihe
bKCÊraim tfin$omalim lechnoloR) becümfs detisi jor k»owlfdRr slwrinR in a loRisiic! W&iea. la tais can.
M application qRrin tRudio I'rcqutnc) Idcnliliaaiiüit} is c»tc qlMJ&:tons tlw taR pevide lubsidtnjar bütter
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Common criteria for usability review
Victor Nass8ra

150, Curit ba-PR. Brazil. Universily ofParaitá, Ed- l)ont Pedra . Rua General Carneiro. 460. CEP 80060-

Ke) words: ev-aluation measures; interaction huluan-computer; inteúace design; users pKrequisites.

1. 1nh'oduction
issucs that arc adoptcd üirst attempt to cstablish thc
general charactcristiçs of thc usem who will usc thc
interface: suco as n'hat levei of undcrsranding uscrs
have on how to interaçt with the maçhine. what users
w'ant with the {nterfhçe or why they need to use it. the
context in which the usei is inserted

Aftcr discussion on thc issucs uscd as a prçrcqui-
site 6or the appliçalion of usability, it peúümied thc
synthesis of the criteria 6or Bastam and Scapin
(1993), Nielsen (1994), Shnneiderman (1 998), 1)ix ct
a1 (1998). Preece et al (2005) and IS0 9241-110
(2006). The folloxsing criteria vete analyzed in
ulHmüt): consistency, usar conirol, êasê of leasing
llexibility, em)rs management, rcduction üf Cxcess
and visihility of system status. In arder 10 aehieve a
bcttcr organization ünd displüy, thc scvcn nsability
critcria that arc common to lhc authürs and wcrc pie-
viously prcscntcd will bc listcd in a tablc. Bcsidc
each common ulterior, thcn is thc cquix-alait crite-
rion of caca author.

Tais papel intendo to establish a compilation of
cnteria for evaluating the usabílíty of differeilt au-
thors. However, it is not inteilded to replace the defi-
nitions of the autilor$, but ofner to the render an over-
vicw that shows thc critcria in conlmon. Tais uork
has been a starling point üor the subsequent consLruc-
tiQn of a modal ol' usability evaluation

In oilder to tly lo measure the usübility ol' a system,
scvcral authors prcscnt a sct ot' critcria conüdcred
csscntial in üc dcvclopmcnt of an intcdàcc. Thcrc
afe, {or cxample, the critcria ol' Basticn and Scapin
crgonomic (1993). thc cight Goldcn Rulcs of Shnci.
dcrman (1998), thc goals of Picece. Rogcrs nnd
Share (2005), thc tcn ftindamcntal hcuristics üroin
Nielsen (1994), and oihers.

In geneia], thefe are similar definitions about the
conçept of usability and criteria established to ensure
tllc usBbilily of a sy-stcm. Teus, it is justífiçd by mis
artiçle provido the rende! ai] overview and a reíêrence
on the çüteria adopted by diHerent authors. whtçh
desfile having diHerent Rumes, can fit the some calc-

It i$ knoxA'n üal the some ãnlerlhce can have diHer-
ml usabilily lbalures, depending on the conlext of
use and type of users who will use them. Thus, the

goq'
2. Usabijitl'

Usabilily is one ol' the ünag involved in develóp-
ing a Lis©F expenence in a syslem. Nielsen (2003)
deHines usabiliry as a quality attribute íhat detemlines

Email:

105 1-98 1 5/12.'$27.$0 2012 - 10S Press aiad tbe authors. A]] rights Jewll'ed
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Análise Comparativa Entre nlã e Anatomia Humana:
Compreendendo Técnicas de n4z de Personagens 3D.

Comparative analyze between rigging and human anatomy:
comprehendíng 3D character rigging techniques and its interaction with

the animator

Gabriel de Souza Prím l Grada ado, t/FSC, gabrie/sprlm@gmaf/lcom
Milton Luiz Hom Vieira l /l)ozz/or, UT'SC;/zor/zvíeira@g/zzal/.com

Resumo:

Este artigo apresentará observações na relação entre a anatomia humana e a movimentação de
um personagem 3D para animação. Considerando que o corpo humano possui mais de 200
ossos, replicar tal complexidade seria uma tarefa árdua tanto para a criação quanto para a
manipulação do perco.nagem. Um sistema de animação buscar balancear a simplicidade e
complexidade, sem limitar a movimentação. As observações apontadas nesta pesquisa
evidenciam a relação entre o esqueleto humano real e o esqueleto virtual dos personagens,
deixando claro que o conhecimento de anatomia tem total inHuência nas decisões tomadas no
processo de criação do sistema de animação.

Palawas-chave. Animação 3D; Anatomia; Personagem e Rlg

Fhis paper witl present obsewations on the relationship between humart arutom:y artd the
notion ofa 3D character for animation. Considering that the human body has ater 200 bares,
eplicate suco complexity would be a dilfictllt taskfor bota creation andlfor the manipulation oÍ
he character. An animation s)saem seek to balance simplicity and complextQ, withotlt
'estricting motion. The comrn.ente made in tais stm) show the relationship between the real
tuman skeleton and the skeleton of virtual characters, making it clear that knowledge of
anulam) has fütt in$uence on decisions taken in the creation process ofthe animation s)atem.

Abstract.s C

Ke-y-words: 3D Animation; Anatom); Character and Rig

1. Introdução

Este artigo apresentará observações advindas da relação entre a anatomia humana (corpo,
articulações e músculos) e a simulação de como o corpo humano se move em um personagem
3D para animação. Considerando quc a movimentação do ser humano é advinda de um sistema
muito complexo, se faz necessária a criação de um sistema simplificado para que um animador
de personagens 3D consiga manipular seu personagem de forma adequada. Para isto cria-se um
sistema composto de ossos virtuais (chamados pelo termo em inglês bones) e controles que
buscam simular a movimentação humana. Este sistema é chamado de Rig e usualmente é criado
pelo diretor técnico da produção de animação e passado aos animadores para dar vida aos
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A Representação do Corpo e do Movimento: uma Análise
da Interatividade do luar/on Captura

G. S. Prim;'b, B. S. Gonçalves b, M. L. H. Vieira b
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b Programa de Pós-Graduação em Gestão do Design,
[)epartamen to de Design e Expressão Gráfica

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolís, Brasíf

Resumo

) Motion Capture {MoCap) é um sistema capaz de medir o deslocamento do ser humano. A tecnologia de
:aptura de movimentos pode ser utilizada em produções de entretenimento digital, como os games e as
animações 3D. Neste trabalho, busca-se sistematizar os níveis de interatividade possibilitadas a partir do
:quipamento óptico de captura de movimentos, analisando as variáveis descritas por Steuer (1992} e as
definições de interatividade descritas por Lévy(2000), discutindo a interação do homem com o MoCap em
lermos de possibilidades de apropriação e de personalização, virtualidade, a implicação da imagem do
participante e da telepresença. Os resultados permitem uma reflexão sobre o potencial de interatividade do
sistema e concluindo com observações do alto potencial de interatividade do equipamento de Motion Capture.

Palavras-chave: Captura de Movimentos, Interatividade, Interação, Telepresença.

The Representation of the Body and Movement: an analysis of the interactivity of Motion Capture

Abstract

Fhe Motion Capture (MoCap) fs a system abre to measure the movement of human body. The motion capture
:echnology can be used in production of digital entertainment, such as games and 3D anímations. This paper
seeks to systematize the leveis of interactívíty made possible from optical motion capture equipment, analyzing
[he variab]es described by Steuer (1992) and the definitions ofinteractivity described by Levy(2000), discussing
[he interaction of man with the MoCap in termo ofpossibilities of appropriation and personalization, virtuality,
[he implication of the image of the participant and telepresence. The resulta allow a discussion about the
potential of interactivity with the system and concluding observations of the high interactivity potentiaf of the
Motion Capture equipment.

Keywords: Motion Capture, Interactive, Interaction. Telepresence.

1. INTRODUÇÃO
Desde a pré-história, o homem busca representar a
movimentação dos animais e pessoas. Os avanços
tecnológicos têm potencializado cada vez mais a observação
e o registro dos objetos e dos seres em ação. Nos dias de
hoje, pode-se observar os movimentos com o auxílio de super
câmeras, que são capazes de filmar com uma alta taxa de
frames por segundo, podendo assim regístrar como os seres e
as coisas realmente se movimentam em "câmera lenta'

Outro recurso disponível para observação dos
movimentos dos seres humanos e dos animais são os
equipamentos conhecidos como /Wot/on Capture (Captura de
Movimentos). Trata-se de um sistema capaz de medir o
deslocamento do ser humano através de diferentes
tecnologias. Neste trabalho, busca-se sistematizar os níveis
de interatividade possibilitadas a partir do equipamento
óptico de captura de movimentos, o qual capta a
movimentação a partir de sensores presos a uma roupa
especial, a fim de medir a rotação das juntas do indivíduo.

Essa informação é enviada a um computador que é capaz de
transferir os movimentos da pessoa para um personagem
digital tridimensional em tempo real. Assim, este. artigo
discutirá que formas de interação ocorrem na relação do
homem com a máquina e quais níveis de ínterativídade estão
relacionados com todo o processo de /Wof/on Captura.

Frente o exposto, este artigo elegeu como objeto de
análise o equipamento de A4offon Captura em funcionamento
com um ator se movendo em uma sala a qual possui uma tela
onde ele pode ver um personagem tridimensional que se
desloca conforme os movimentos do atar em tempo real.
Será observada a interatívidade do equipamento, analisando
as variáveis descritas por Steuer {1992).

A partir das definições de ínteratividade descritas por
Lévy, este artigo discutirá a interação do homem com o
/Wof/on Captura em termos de possibilidades de apropriação
e de personalização, virtualidade, a implicação da imagem do
participante e da telepresença.
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'+' RESUMO
O Design Thínking abrange uma linha de raciocínio voltada
para a otimização dos processos e pensamento inovador
para as empresas e organizações. A Inovação, no entanto, é
um elemento que surge tambémjora de grandes empresas,
se jazendo presente na vida de indivíduos e de pequenos
grupos sem recursos jnanceiros. A jm de viabilizar a

cultura da inovação nesses casos, surgem as iniciativas de Crowdsourcing e
Crowdfunding na internet, impulsionadas pela popuLarização dos sites de redes
sociais. Com estas ferramentas, o poder da inovação, apoiada nos princípios do
Design Thinking, passa a ser acessível a qualquer pessoa que se dedique em sua
divulgação on-une.

Palavras-chave: Design Thinking, Crowdsourcing, Corwdfounding, Inovação

Abstract
The Design thinking covers a cine ofreasoning focused on the optimization of
processes and innovative thinking for companies and organizations. Innovation,
however, is an element that also crises out oflarge companies, as a part in tifo
of individuais and smat[ groups wíthout jinancia] resources. ]n order to make
the culture ofinnovatíon in these cases, crises the initiatives ofCrowdsourcing
and Crowdlunding on the Internet, driven by the popularíty ofsocial networking
sites. With these toots, the power ofinnovation, based on the prínciples ofDesign
Thinking, becomes accessible to anyone who is engaged in its online pubtication.

Keywords: Design Thinking, Crowdsourcing, Crowdfunding, Innovation
1 UFSC/Doutoranda - alepreser@gmail.com
2 UFSC/Doutorando - gabrielsprim@gmail.com
3 UFSC/Doutoranda - marinamachadods(ê)gmail.com
4 UFSC/Doutor - gilson@cce.ufsc.br
5 UFSC/Doutor - Milton.vieira@ufsc.br



Introdução
O Design Thinking pode ser explicado com diversos

conceitos,que vão desde a otimização dos processos de uma
empresa até o incentivo à inovação no desenvolvimento
de produtos e serviços a serem oferecidos ao público
(BONINl; SBRAGIA, 2011; FRANZATO, 2011). Neste caso, o
Design Thinking está sendo abordado apenas pelo seu viés
empresarial, baseado em uma estrutura organizacional
que deve pensar de forma criativa e inovadora para
otimizar seus processos e consequentemente seus lucros,
justificando investimentos nesta área.

No entanto, a inovação é um evento que não ocorre
obrigatoriamente dentro das organizações. O empreen-
dedorismo pode partir, e muitas vezes parte, de iniciati-
vas individuais ou de pequenos grupos com boas ideias.
Neste caso, tornar a inovação realidade não diz respeito
a apenas definir prazos e metas de conclusão, também é
sobre como viabilizar e tornar uma ideia realidade

Com as ferramentas de divulgação oferecidas pela
internet e, principalmente, com os sites de redes sociais,
os conceitos de Crowdfunding e Crowdsourcing vêm se
popularizando, nos quais um idealizador pode financiar
suas ideias com a ajuda de um grande número de indiví-
duos que participam com pequenas quantias de dinheiro.

Desta forma, este artigo se propõe a discutir o
Crowdfunding e o Crowdsourcing como meios de
viabilização da inovação, tornando o Design Thinking
uma linha de raciocínio presente não apenas em grandes
organizações, mas em pequenos grupos bem estruturados
com ideias genuinamente inovadoras.

Design Thinking e Inovação
A inovação tornou-se um orientador estratégico

fundamental para as organizações consistindo em um
marco histórico, assim como a dedicação empresarial à
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Estudo comparativo prospectivo para a avaliação da reabilitação
de usuários de próteses com amputações transtibiais

Prospective comparative study for the evaluation of prosthetic
rehabilitation users with transtibial amputation

Gabriel de Souza Prim
Francisco Assis Souza Santos l
Milton Víeira
Victor Nassar l

Abstract /fzdívídz4aZs wít/z frarzstíbíaZ amptzfa-
tior!s bate dijÍiculties in performing marca and
star in balance, direcfly a$ecting their quality of
!ife. The use ofprostheses can enable the rehabit-
itation ofthe individual, but we question how ef-
fective are for certain tasks and how they cata still
improve. To evaluate the prosthesis for transtibia!
amputation, a comparative study wm conducted

with two groups: Amputee and NOT Amptltees.
With the help of Motion Captura technology
was hetd measuring the angtes ofstatic balance,
walking speed and scores {n the execution ofdaily

activities. The resulta indicate that dispersions of
larger static equilibrium angles belonging to the
group amputees. In terms ofaverage speed marca
and in scores ofDaily Activities, there was bet-
Ler performance for the gToup ofNOT amputees.
From this it was algo identified that the fechnicat
characterisücs of transtibial prosthetic could im
pack rehabilitation ofits members.
Key words Prosa/meses, À4arc;z, Tec/znolog% Mo-

tion captura

Resumo Irzdiüdz/os com amputações transfí-
biais apresentam difculdades em realizar marcha
e manter-se em equilíbrio, a#etando diretamente
a sua qt4alidade de vida. A utilização de próte-
ses pode possibilitar a reabilitação do indivíduo,
mas questiona-se o quão e$cierite são para deter-
minadas tarefas e como ainda podem melhorar.
Objetivando avaliar as próteses para amputações
transtibiais, foi realizado um estudo comparativo
com dois grupos: Amputados e NÃO Amputa-
dos. Com o au)círio da tecnologia de Captura de
Movimentos, realizou-se mensuração dos ângu-
los de equilíbrio estático, velocidade de marcha e
pontuações na execução de atividades diárias. Os
resultados indicam que as maiores dispersões dos
ângulos de equilíbrio estático pertencem ao grupo
de amputados. Em relação às médias de Veloci-
dade de Marcha e nas pontuações das Atividades
Diária, constatou-se melhor desempenho para
o grupo dos NÃO amputados. A partir disso, fo{
identi$cado ainda que as características técnica
das próteses {ranstibiais podem impactar na rea
bilitação de seus üsuários.
Palavras-chave Próteses, À4archa, Tec/zoiogia,
Captura de movimento

Centro de Comunicação
e Expressão, Uhiversídade
Federal de Santa Catarina.

R. Eng- Agrónomo Andrey
Cristina Ferreira s/n,
Trindade. 88040-900

Florianópolis SC Brasíl.
gabrielsprim@gmail.com
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Introdução funcionais, que compreendem o aparelho ves-
tibular, a visão, os centros nervosos, o sistema
proprioceptivo e o sistema musculoesquelético'.
A fim de manter a manutenção do equilíbrio de
amputados, as próteses são produtos que buscam
devolver ao indivíduo amputado a integridade
dos elementos anatómicos e funcionais. O indi-
víduo amputado de membro inferior pode apre-
sentar dificuldades na manutenção do equilíbrio
estático, o que pode gerar quedas, e consequente-
mente íi'attiras7.

A marcha normal é uma sucessão de desequi
líbrios controlados pelo corpo ao realizar movi
mentes simétricos de deslocamentos, que resul-
tam em progressões com segurança e redução de
gasto energético. Para os amputados de membro
inferior, essa simetria é perdida, e ela pode ser
recuperada pelas próteses. O padrão de marcha
após uma amputação depende da estrutura per-
dida e do potencial de controlei,8,P.

Este artigo apresenta métodos para avaliar
o fator ergonómica das próteses, a partir da ob-
servação do equilíbrio de seus usuários, empre-
gando o sistema óptico de Mofion Capfz4re como
ferramenta de avaliação. Este sistema possibilita
a captura dos movimentos de um objeto real e
transfere a informação para o meio digital. O
referido processo é utilizado em diversas áreas
como a medicina, a robótica e a produção de fil
mes:'. Segundo Dutta': e Clark et al.':, este tipo
de sistema, dentre outros, possui alta complexi-
dade, alto custo, e necessita de espaço dedicado
para o seu funcionamento. Outro elemento que
agrega qualidade na aquisição destes dados é a
expertise técnica de seus operadores.

O médico ortopedista é o responsável pela
prescrição dos materiais e tecnologias mais ade-
quadas para cada caso. E o protesista será o res

ponsável por compilar todas estas informações e
criar uma prótese que esteja adaptada ao usuário.
Esta prótese, quando bem concebida, favorece o
processo de reabilitação e possibilita a inclusão
social do indivíduo.

Proâssionais em saúde, gestores e organiza-
ções entendem a importância dos fatores hu
manos e ergonómicos como uma disciplina que
pode produzir conhecimento para remodelar sis
temas e processos em saúde e promover seguran-
ça e qualidade de vida aos pacientes".

Este estudo espera ajudar este processo de to-
mada de decisão, em busca de uma melhor reabi-
litação, deânindo procedimentos para a avaliação
das alternativas tecnológicas disponíveis. Nessa
conâguração, os propósitos da pesquisa estão
voltados a realizar uma avaliação comparativa do

Diante da necessidade de correção, reabilitação
ou modificação da estrutura ou função do corpo
humano para propósitos de saúde, utilizam-se
produtos chamados dispositivos médicos. E estes
também podem ser utilizados na monitoração,
diagnóstico ou tratamento de doenças'.

No âmbito da ergonomia, contempla-se as
tecnologias assistidas referindo-se a qualquer
dispositivo que auxilie pessoas com deficiências
intelectuais e de desenvolvimento a realizar suas

atividades diárias; compensar as suas limitações
funcionais; oferecer oportunidades para a apren-
dizagem, a independência, a mobilidade, a co
operação, ou a comunicação; reduzir o risco de
doenças secundárias; permitir que profissionais
de saúde prestem assistência com maior facihda
de; e evitar a necessidade de atendimento domi-
ciliar de enfermagem:.

Atualmente, as tecnologias assistivas em rea
bilitação oferecem uma ampla gama de serviços e
produtos médicos para a promoção em saúde de
pacientes. O foco das investigações desta pesqui-
sa são os produtos utilizados para a reabilitação
de indivíduos amputados: as próteses. Para tanto,
foram realizadas revisões da literatura inerentes

aos problemas em saúde com indicações de uso
de próteses. Também, pesquisou-se métodos e
instrumentos para avaliar a ergonomia destes
produtos, observando as necessidades dos usu-
ários amputados e avaliando como as próteses
cumprem sua função em termos de eficiência ou
desempenho.

A amputação, de modo geral, é um processo
traumático para qualquer indivíduo. Já a prótese
é um artefato que tem por função estabilizar psi-
cologicamente e socialmente o individuo ampu
tado diante de um momento crítico de sua vida.

É salutar que, para um individuo que faça uso
de uma prótese ocorra um processo de reabili
tação e readaptação. E estes processos favorecem
a independência do indivíduo, promovendo uma
marcha equilibrada e a realização de atividades
cotidianas com qualidade, reinserindo-o no con-
vívio sociais,4.

Para um individuo a marcha é um dos Êatores
que pode se utilizado para avaliar o equilíbrio,
que em seu sentido mais amplo inclui a capaci-
dade de controlar a postura ereta sob uma varie-
dade de condições e situações, bem como a capa-
cidade deste indivíduo perceber suas limitações
de estabihdades.

A manutenção deste equilíbrio é necessária
para a integridade dos elementos anatómicos e
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Resumo
Diante da inserção de novas tecnologias em ensino e entretenimento nos últimos anos, discute-se
como a tecnologia têm permitido que objetos encontrados no mundo virtual se assemelham muito
com os objetos reais. Este trabalho aborda um método capaz de criar um objeto virtual
tridimensional verossimilhante com o objeto real criado por meio de um scanner 3D e um fluxo de
trabalho em diferentes softwares para criar um objeto que possa ser utilizado em diferentes
aplicações, como vídeos de animação e jogos digitais.

Palavras Chave: Digitalização 3D; Ensino; Anatomia; Osteologia.

.4bstract
With the introduction ofnew technologies in teaching and entertainment in recent years, we discuss
how technology have enabled objects found in the virtual world are very similar to the real objecto.
This paper discusses a method abre to create a three-dimensianal virtual object verossimilhante with
the actual object created using a 3D scanner and a workflow in di#erent software to create an object
that can be used in diÍferent applications such as animated vídeos and digital games.

Keywords: 3D scanning; Teaching; Anatomy; Osteology.
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l Introdução

O contexto do estudo de anatomia é, de modo geral, inerente a interação do estudante com
peças cadavéricas encontradas em anatómicos. Geralmente encontradas em universidades, tratam-
se de instalações apropriadas para o armazenamento de peças cadavéricas destinadas ao ensino e
pesquisa dos ossos e suas relações entre si. Considerando o alto custo e as dificuldades legais na
manutenção de um anatómico, não são todos os cursos superiores de medicina que dispõe de um
centro de estudos de anatomia devido a dificuldades por apresentar alto custo de manutenção
devido ao seus insumos (como o formol e a glicerina) e dificuldades pelos fatores éticos e uma
legislação rígida.

Neste contexto, este artigo aborda um método de digitalização de ossos humanos em alta
resolução com a finalidade de serem empregados em ferramentas digitais de estudo em anatomia
baseado em game engane. Tais ferramentas podem ser utilizadas para auxiliar no
ensino/aprendizagem da anatomia óssea diminuindo a dependência da utilização de uma peça real.

O método inicia pela aquisição de dados com a tecnologia de escaneamento 3D.

2 Tecnologias de Escaneamento 3D e Equipamento Utilizado

Existem diversos tipos de scanners tridimensionais conhecidos, com vantagens e
desvantagens para cada tipo de aplicação. Em linhas gerais, um scanner 3D pode ser classificado
como scanners com contato e scanners sem contato. Os scanner com contato se caracterizam como
scanner com contato físico com o objeto, com alta precisão demandando maior tempo de aquisição
de dados. Os scanner sem contato físico demandam menor tempo para aquisição de dados, com
menor precisão quando comparado com os scanners sem contato(PERES, 2013).

A digitalização 3D funciona, em geral, por meio de uma varredura medindo a localização dos
pontos no espaço(X,Y e Z), denominada de nuvens de pontos. Um scanner 3D, geralmente, trabalha
com a técnica de triangulação na qual se movimenta no plano X e Y através de comandos numéricos
(CNC) e, depois de finalizada a varredura do objeto a ser digitalizado, é obtido o mapeamento ponto
a ponto da superfície. Assim, é gerada a malha tridimensional que é convertida em um modelo 3D.
Os digítalízadores tridimensionais tradicionalmente utilizados no mercado são por sistema a laser,
por luz branca ou por fotogrametria (BRENDLER et al., 2016).

A tecnologia de digitalização a laser consiste em usar lasers para projetar no objeto uma ou
mais listras finas de feixes de luz e, simultaneamente, os sensores de luz registram o objeto.
Aplicando regras geométricas simples, a superfície é medida. A unidade de scanner a laser, que é
composta pelo laser, pelo sistema óptico e pelo sensor de luz, é movida ao redor do objeto para
digitalizar a superfície (D'APUZZO, 2007).

A tecnologia para o escaneamento baseada na projeção de luz branca(geralmente na forma
de listras), é semelhante ao método à laser, porém, em vez de mover a unidade do scanner, luzes
são projetadas no objeto e um sensor de luz(por exemplo, uma câmera digital) adquire a imagem.
Sistemas mais complexos utilizam dois ou três sensores de luz. As listras na superfície são medidas
de forma singular, por meio de triangulação (CHROMY; ZALUD, 2014).
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Modelo de Medição do Equilíbrio com Uso do Jl#oCap
Modem of Balance Measurement with Use of MoCap

Gabriel de Souza Prim l Graduado, UFSC, gabríeZsprlm@gmaí/.com
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Resumo:
A capacidade de um indivíduo de manter-se em equilíbrio está diretamente relacionada com a
sua qualidade de vida. Esta medição se mostra importante para pessoas que possuem sua
capacidade de manter o equilíbrio prqudicada como idosos, usuários de prótese e órtese, entre
outros. Estas medições são realizadas costumeiramente através da pura observação durante a
realização de testes. O modelo proposto neste artigo agrega a utilização de um sistema de
captura de movimentos para uma observação precisa durante a realização de alguns testes de
equilíbrio, diante de algumas adaptações. Para demonstrar a aplicação do modelo, este artigo
apresenta um estudo de caso para aplicação do modelo para análise de equilíbrio de usuários de
prótese transtibial unilateral.

Palavras-chave. Captura de Movimentos, Análise de Equilíbrio, Modelo, Ergonomia

Absaact:

['he abi]ity otan individual to keep )ourse]fbatanced is directty related to trair quality oflife.
I'his measurement proves important for people who have their abilit) to maintain balance
aarmed suco as etderly, users ofprosthetic and orthotic, among others. These measurements
ire pe7formed ordinarily by pare observation during performance oÍtests. Ttw modem proposed
,n tais paper brings the üse of a motion capture system for a accurate obsewation while
=ondücting some testa ofequitibriüm, before some adjustments. To demomtrate the application
)f the modem, tais article presente a sttld) case for applying the modal for equilibrium anal)sis
)jünilateral transtibiat prosthesis tlsers .

KeT-words: Motion Capture, Anal)sis ofEquilibrium, Modem, Ergonomics

1. Introdução

No contexto da análise de equilíbrio, é possível notar que existem testes já bem estabelecidos
com a Hlnalidade de observar o risco de quedas de indivíduos. Tais teste são comumente
aplicados em idosos e pessoas com alguma limitação de movimento. Ainda no contexto de
análise de equilíbrio, nota-se um crescimento na utilização de novas tecnologias para auxiliar na
observação realizada no decorrer dos testes. Dentre estas tecnologias pode-se citar a
Êotogrametria computadorizada e o .A/o//on Cap/are (MoCap). Esta última tem sido utilizada com
o intuito de realizar em especial análises de marcha. Considerando-se que a tecnologia de captura
de movimentos pode auxiliar a obter dados ainda mais complexos do que os obtidos em análise
de marcha, este artigo se propõe a apresentar um modelo, constituído de adaptações de alguns
testes já existentes, para obtenção de dados referentes ao equilíbrio de um indivíduo com o



A 'TECNOLOGIA MO'HON CAPTURE APLICADA A USUÁRIOS
DE PRÓTESES: UMA REVISÃO SISTÊMICA.

Gabriel de Souza Prim58; Milton Vieiras8; Victor Nassar.sa

RESUMO

llndivíduos que utilizam próteses nos membros inferiores podem apresen-
tam' dificuldades de equilíbrio e na realização de marcha, dependendo do
tipo de matei'ial utilizado, modelo anatómico ou decorrente do próprio
pJ'ocesso de adaptação. Métodos e instrumentos de análise da eficiência
das próteses podem contribuir com estudos sobre as TECNOLOGIA AS-
SllSTIVAe a respectiva promoção da qualidade de vida dos usuários. Com
isso, a tecno]ogia ]Wotion Clapture pode auxiliar na avaliação do desem-
penho das próteses, pois permite identificar precisamente as limitações
que dificultam o domínio do equilíbrio estático e a marcha dos usuários.
Assim, este artigo aplica uma revisão sistemática, com o objetivo de des-
crever o cenário de publicações acadêmicas soba'e a utilização do Motion
Capture para avaliação de equilíbrio de usuários com próteses.
Palavras-chave: Próteses, Motion Capture, Revisão Sistemática.
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1. INTRODUÇÃO

Na área da ergonomia, as TECNOLOGIA ASSISTIVAfazem relação a
qualquer tipo de dispositivo médico capaz de auxiliar pessoas com deficiên-
cias na realização de determinadas atividades (CARMELI & IMAM, 2014)
e no suporte às limitações funcionais, atuando na correção, reabilitação ou
modificação da estrutura ou função do corpo humano (WHO, 2011).

Assim, as TECNOLOGIA ASSllSTIVAem reabilitação possibilitam
auxiliar na promoção em saúde de pacientes. Nesta pesquisa, tem-se as
próteses como foco das investigações entre as TECNOLOGIA ASSIS-
TIVAutilizadas para a reabilitação de indivíduos amputados. Para um
usuário de uma prótese, há um processo de reabilitação e readaptação,
necessários para a independência do indivíduo, para o desempenho de
uma marcha equilibrada e para a realização de atividades cotidianas com
qualidade, reinserindo-o no convívio social (BOCCC)LINI, 2000; CARVA-
LHO, 1999).

Ressalta-se que o indivíduo amputado de membro inferior pode apJ'e-
sentar dificuldades na manutenção do equilíbrio estático (BARAUNA et
al., 2006), pois o padrão de marcha após uma amputação depende da es-
trutura perdida e do potencial de controle (BARAÚNA et al., 2003; RA-
MOS & SALLES, 2005). Com isso, diferentes favores inüuenciam no pro-
cesso de adaptação à prótese, como a seleção dos materiais e tecnologias
utilizadas no pl'oduto, os elementos anatómicos e funcionais, além dos
tipos de atividades realizadas pelos indivíduos, que podem favorecer ou
dificultar o uso da prótese.

Dessa forma, verifica-se a importância de efetuar uma avaliação ergo-
nómica das próteses, considerando as necessidades dos usuários amputa-
dos e como os produtos cumprem sua função em termos de desempenho.
Neste contexto, a tecno]ogia de captura de movimentos ]Wofzlon Caplure
r-ZWoCapJ atua como uma ferramenta de mensuração do equilíbrio dos
usuários de próteses em marcha, do controle da postura preta e da capaci-
dade de realização de diferentes atividades com eficiência.

Assim, esta pesquisa objetiva realizar uma análise do cenário de pu-
blicações acadêmicas sobre a aplicação da tecnologia Motion Captura para
avaliação de equilíbrio de usuáJ'ios com próteses. Para tanto, realiza-se

Belém/Pa, 6. 7 e 8 de Navembra de 20
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A TECNOLOGIA E A INO\nÇÃO

A view ofposíüvism-bungean on technology and innovation
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Resumo

O design agua para auxiliar as organizações no processo da inovação, gerando soluções
para as demandas dos indivíduos e articulando os planeamentos estratégicos e operacionais
sob a ética de estudos multidisciplinares. Entender a tecnologia a partir da concepção
Hilosóüica permite que se analise sua influência como representação do desenvolvimento
humano. Assim, o objetivo deste artigo é refletir sobre a relação entre a tecnologia e a
inovação, a partir da filosofia de Bunge. Inicialmente, conceitua-se o positivismo. Em
seguida, aborda-se o aspecto íílosófico-bungeano sobre a tecnologia. Finalmente, discute-se a
iníluência dos conhecimentos, métodos e processos informacionais para a realização da
Inovação.

Palavras Chave: positivismo; tecnologia; inovação e design

.4bstracf

I'he design works to assist orgattizations in the process oÍinnovation, generating sotutions to
the needs of individuais and articulating the strategic planning and operationat from the
perspective ofmuttidisciplinary studies. Understclnd the technology .fPom the phitosophicat
conception altows an examination its in$uence as a representation of human devetopment.
I'he objective oÍthis paper is to discuss the retation between technology and innovation, .Fom
the philosophy of Bunge. Initiatly de$nes the positivism, it trem discusses the aspect
philosophical-bungean about the technology. Finalty, it is discussed the in$uence of
knowledge, methods and in$ormation processesjor the realizatioít ofinnovation.

Keywords: positivism; technology; innovation and design



Introdução

A demanda de um mercado competitivo impõe um esforço constante por estratégias de
diferenciação em empresas de todos os portes. A necessidade de oferecer ao seu público um
produto e serviço inovador traz como exigência um contínuo desenvolvimento de processos, a
íim de se atingir o diferencial (CÂMARA et al., 2007).

Com a economia globalizada, associada aos processos de internacionalização das
empresas, cresce a busca por capacitação tecnológica e aumento das atividades de pesquisa e
desenvolvimento das organizações. A partir disso, observa-se uma condição de crescimento

para empresas, que tomam-se cada vez mais dependentes da sua capacidade de gerar inovação
(PADILHA et al., 2010). ' ' '

Assim, cria-se uma relação entre o avanço no mercado e a aptidão das empresas em
adquirir conhecimentos para diversificar sua área de atuação, com o intuito de alcançar
consumidores exigentes, atendendo as expectativas de forma efetiva. Com isso, estreita-se os
caminhos para a inovação e o desenvolvimento tecnológico (DRUCKER, 2003)

Nesse contexto, o design atua como meio de auxiliar as organizações no processo da
inovação, por ser uma atividade exercida com o domínio de métodos, conhecimentos
científicos, possibilidades técnicas e tecnológicas, a íim de gerar soluções para as demandas
dos indivíduos. Não obstante, o design articula planeamentos estratégicos e operacionais sob
a ética de estudos multidisciplinares.

Para tanto, busca-se entender a tecnologia a partir da concepção filosófica, para que se
analise não apenas a sua influência enquanto instrumento pertinente ao processo da inovação,
mas também como representação do próprio desenvolvimento humano. E é sob este olhar, que
encontra-se paralelo com o trabalho de Bunge, ao reconhecer o aspecto positivista da
tecnologia como um fator que impulsiona o aprimoramento da sociedade.

Dessa fobia, esta pesquisa tem o objetivo de refletir sobre a relação entre a tecnologia e
a inovação, a partir da íilosoüia de Bunge. Há de se considerar nesse conjunto também a
participação do design, ao versar com o avanço tecnológico e os processos de inovação. Em
um primeiro momento, apresenta-se uma breve conceituação do positivismo, introduzindo os
pensamentos de Bunge. Em seguida, aborda-se o aspecto nllosóüico-bungeano sobre a
tecnologia, incorporando deülnições sobre técnica e tecnologia. Após isso, trata-se da temática
da inovação, associada ao design e a tecnologia, discutindo a influência dos conhecimentos.
métodos e processos infomiacionais para a sua execução.

Positivismo

Fundado por Augusto Comte, o Positivismo trata-se de um sistema Êllosófíco que se opõe
às doutrinas metafísicas. Para os positivistas, uma teoria só pode ser dita correta se ela foi
comprovada através de métodos cientíÊlcos válidos, considerando como válidos aqueles que
são sobretudo baseados na observação e na experimentação. Portanto, o positivismo não
considera nenhum conhecimento ligado à metafísica, crenças, superstições, ou qualquer outro
que não se possa comprovar através dos métodos empíricos.

Comte ordena hierarquicamente as ciências na seguinte ordem: matemática, astronomia,
física, química, biologia, sociologia. Cada uma toma a anterior como base resultando em
maior complexidade. O positivismo é, portanto, uma üilosoâia detemiinista que professa o
experimentalismo sistemático, mas não resolve questões metafísicas. Comte desenvolve seu

4' GÁMPIPlural, 2014, UNIVILLE, Joinvilte, SC.
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Resumo: As novas tecnologias oferecem uma ampla gama de produtos e
serviços para a promoção em saúde. O foco do presente projeto de
pesquisa está nas próteses, utilizando novas tecnologias para o
aprimoramento destes produtos, pois observa-se que novas tecnologias
apresentam oportunidades para testes e avaliações de peças e
componentes. Este trabalho delimita um método para explorar a
experiência dos usuários com próteses transtibiais e procura associar as
tecnologias de Captura de Movimentos, Impressão 3D e Scanner 3D para
aprimoramento das próteses, possibilitando o desenvolvimento de um
novo produto a ser validado por métodos de medição de equilíbrio. O
presente trabalho explora a experiência dos usuários com próteses
transtibiais e procura associar as tecnologias apontadas para o
aprimoramento dos produtos existentes nesta área, com validação em
método de medição de equilíbrio. A tecnologia de Scanner 3D possibilita a
geração de modelos virtuais com grande percentual de automação,
minimizando o trabalho manual, tornando o processo de digitalização
tridimensional de peças mais dinâmico, permitindo alteração de peças
existentes em um espaço de tempo menor e com maior confiabilidade
quando comparado com os processos manuais. As máquinas de
prototipagem rápida, também conhecidas como Impressoras 3D, permitem
que as peças scanneadas possam ser modificadas digitalmente e
prototipadas para testes em curto espaço de tempo. Os principais fatores
motivadores deste método são sua relevância social e sua não trivialidade
A relevância do método para a sociedade emerge a partir do momento que
os resultados alcançados forem capazes de melhorar a qualidade de vida
de usuários de prótese, enquanto sua não trivialidade é notada ao
perceber que os resultados esperados com esse método possuem
capacidade de oferecer aprimoramentos e/ou novos produtos cruciais que
podem não ter sido observados até hoje por falta de equipamentos
apropriados. Objetíva-se com este método explorar e avaliar o
desenvolvimento e aprimoramento de próteses com o auxílio das
tecnologias mencionadas, identificando os produtos que podem ser
melhorados e identificando quais deles são compatíveis com a tecnologia
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de impressão 3D, pois a impressão 3D possui algumas limitações
tecnológicas que precisam ser levadas em consideração para o presente
projeto de pesquisa. Após estas identificações, analisa-se soluções e
verifica-se a solução apontada. A pesquisa proposta é de natureza
exploratória e divide-se em Identificação, Análise, Geração de Ideias e
Verificação. A etapa de Identificação possui o objetivo de apontar os
produtos destinados ao público alvo da pesquisa; A etapa de Análise é
destinada a investigação dos problemas apontados com maior
profundidade; A etapa de Geração de Ideias busca propor soluções para os
problemas observados na fase de Análise; A etapa de Verificação destina-
se para a comprovação das soluções apontadas pela geração de ideias.
Espera-se que esta pesquisa ofereça uma visão sobre os problemas
enfrentados no cotidiano nas pessoas amputadas, indicando soluções para
os problemas que afetam a segurança e o conforto desse público. Espera-
se também fomentar os estudos relacionados com o desenvolvimento de
produtos assistivos, prototipação rápida, ergonomia dentre outros tópicos
com publicações nacionais e internacionais nas revistas científicas
pertinentes.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Próteses, Impressão 3D, Scanner 3D.
Motion Capture

1. 1NTROOUÇÃO

O contexto da amputação, de modo geral, trata-se de um processo traumático
para o indivíduo, buscando se estabilizar psicologicamente e socialmente diante de um
momento crítico na vida do indivíduo. O sucesso da reabilitação é imprescindível para
a independência do indivíduo para a realização de uma marcha equilibrada e das
atividades cotidianas (BOCCOLINI, 2000; CARVALHO, 2003).

Assim, entende-se que a manutenção do equilíbrio é o meio de avaliação de
eficiência de próteses. Segundo MACHADO (1993), para haver a manutenção do
equilíbrio é necessária a integridade dos elementos anatómicos e funcionais, que
compreendem o aparelho vestíbular, a visão, os centros nervosos, sistema
proprioceptivo e o sistema musculoesquelético. As próteses buscam devolver ao
indivíduo amputado a integridade dos elementos anatómicos e funcionais. O indivíduo
amputado de membro inferior pode apresentar dificuldades na manutenção do
equilíbrio estático, o que pode gerar quedas, e consequentemente futuras (BARAÚNA
ET AL., 2006).

O presente trabalho apresenta-se como um método para pesquisa e
desenvolvimento em próteses utilizando um conjunto de tecnologias utilizadas em
design. Trata-se da medição do equilíbrio de usuários de prótese, utilizando métodos
associados com Motion Capture. Motion Capture é o processo de captura dos
movimentos de um objeto real e transferir a informação para o meio digital. Este
processo é utilizado em diversas áreas como a medicina e a robótica.

Em conjunto com a tecnologia de Motíon Capture, observa-se que novas
tecnologias apresentam oportunidades para testes e avaliações de peças e
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Abstract Motion Capture technologies transfer coordinate data ftom the
human body movement and locomotion to a digital süucture in order to move üe
avatar according to the actions performed by a person, creating digital animation
fünctíon curves. marking as a keyftame each game captured in a timeline. Those
keyâames creale excess of short movements as they try to correct üe coordinates

to a distinct virtual character â'om the real person who originated them, making
the avatar quiver each úme it perfomis any action. For animaüon puiposes, in
order to produce visually hannonic movemenls, it is necessaiy to remove man-
ually the exceeded keyâ-amei. 'lbhe present study proposes an automated scripted
method to reduce the amount of keyítames, keeping the shapes of the function
curves, in order to customize the aesthetic gesnlral properties of characters ani-
mated by MoCap. It is presented a graphic comparison ftom before and after
applying the automated customizaúon proposed.

Keywords: Moüon captura ' Customizable FCurve MoCap keyítaming

1 Introduction

Researchers have approached Motion Capture(MoCap) techniques and technologies
for distinct applications with vaiying characteristics. From health studies to âctional
character animation, MoCap oaers results that may requere adjusünents to provide the
output needed by its users in their diverso fields.

Some of the treatments related to MoCap data includes calibration strategies [1],
correcüng occlusion and denoising ftom markers or missing points [2], 1oss]ess com-
pressions [3], and storing the sessions to organize databases of movement.

The current study presente a di#erent approach, conceming the refinement of the
animation, originated from MoCap sessions. Such subject derives ftom the auüors
empirical experience while producing an experimental animaüon sel.ies. Some of the
problema observed during production met viable solutions such as the ones listed
above. One did not: the high ítequency of the data makes it diHicult for animators to
edil captured movements.

© Springer Natme Switzerland AG 2019
W. Karwowski and T. Abram (Eds.): IHSI 2019, AISC 903, PP. 105--110, 201g
https://doi.org/]O. 1007/978-3-030- 11 05 1 -2.] 6
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MoCap equipments of di#erent sons registar the three-dimensiona] position and
orientaüon of mostjoints in the human body, at ítequencies of at least 30 Hz. This data
can be plotted in füncüon curves(FCurves) that display captured properües in time and
space along the X, Y, and Z-fixes.

Such digital display is not uncommon to 3d animators, who are accustomed to
editing such FCurves with keyftames, and their interpolations, determining the
numerica] values of the coordinates for each limb in the body. Each keyú'ame has
customizable 'in' and 'out' inteípolation schemes se that the animador can detemune
the aesthetic characteristics of the movement.

However, the high density of MoCap data does not allow animators such fteedom.
Each ítame in the MoCap animation is marked as a keyú'ame. Wíthout any time in-
between keyú'amos, it is impossible to choose the proper interpolation that will
determine the aesüetic properties of dle movement. Figure 1 demonstrates a úagment
of an FCurve resulted ítom a Motion Captura session at DesignLab, üe host research
laboratory in the Federal University of Santa Catarina(Brazil).

n Fragment ofthe
Original FCurve

Fig. 1. The horizontal axis representa time. In this üagment, the red spline is the FCurve of x
(extracted item Autodesk MotionBuilder); each white dot is a keyframe. There are sixty-one ltames
displayed in the image; therefore, there me sixty-one keyítames as each ftame is algo a keyü-ame

In tíying to develop smooth movements, during the production of the experimental
animation, tour animators were employed in the reânement of FCurves. The goa] of
this reânement was to diminish the quivering and jerking movements, as well as self-
collisions that are a result of di#erences in the body süuctures, volume and dizes of the
original captured human body and the mapped 3d character.

These animators have manually deleted some of the keyâ'amei and intuitively
estimated the position of the remaining ones to make it possible to smooth out, cus-
tomize, and repurpose animations. In addition to deleting and adjusting existing key-
frames, adjustment layers were necessary to detemiine new biases and speeds enabling
the intended resulta, and adding even more data, key&ames and FCurves, to alter the
movement's original properties.

Such strategy did not prove to be post-e#ective, besides being time-consuming,
which motivated new ideal able to automate the deletion of the excess of keyframes
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Abstract. In this article we'll be presenting some of the researches being made
at DesignLab, incide the Federal University of Santa Cataüna(UFSC) Brazil,
using the game engine and how it is helping we get things faster and more
pleasant to the audience. DesignLab is a multidisciplinary research lab that
works with professors, researchers, undergraduate and graduate students, mainly
Rom Design and Animaüon programa. Our game engine of choice was Unreal
Engane 4. We me using it to develop academia research on multiple topics, suco
as game design's cyc]e, serious gaming, 3]) animaüon proyects and brand
awareness study in games.

Keywords: Game design ' Game engane ' Academia research
Animation ' Serious gaming

1 Introduction

Game ensines are getting more popular than ever. The most popular engane by the
number of deve]opers is Unity with "over 5.5 mi]]ion registered deve]opers"]]] by
2016, fo]]owed by Unrea] Engine, which has achieved "over 4 mi]]ion deve]opers"[2]

Tais result in a lot of interest from students in leasing and using these engines in
university in different ways. Since they are very versatile, they can go beyond just
leaming game design, they are being used for producing short movies, TV series,
Virtual Reahty applications, Design Visualization and scientific research.

The engine of choice in our case was Unreal Engine in version 4, called UE4. It is a
development pool made by Epic for anyone working wiü real-time technology, with
p[enty support from the most basic functions to the more advanced featuresE3].

The interest demonstrated by the students has resulted in a quite wide variety of
projecta utilizing the Unreal Engane 4, that includes projects on áreas like game
design's cycle, serious gaming for leamlng purposes, rendering 3D animations and
brand study in games. All these project's details are in the following chapters.

h 2017
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RESUMO

Com o recente aumento uso da tecnologia estereoscópica nas telasde cinema, alguns novos equipamentos
eletrânicos passaram a incorporar esta tecnologia. No entanto, a natureza narrativa do cinema difere da
natureza hipermidiática do conteúdo de equipamentos como computadores e celulares. O presente
trabalho busca, portanto, responder a pergunta "Clual a relevância da tecnologia estereoscópíca para
as hipermídias e como futuros trabalhos de pesquisa podem vir a contribuir para a construção de
conteúdo hipermidíáüco estereoscópíco?" Para tanto foi feita uma revisão sistemática de literatura
Foram encontrados trabalhos nos contextos da Educação, Medicina, Comunicação e Entretenimento.
Museología e Interação Homem-Máquina. Em nenhum dos trabalhos, no entanto, a estereoscopia foi
isolada como variável de pesquisa para avaliação do diferencial da mesma para os referidos campos

Palavras-Chave: estereoscopia, hipermídía, hipermídia estereoscópica, imersão

ABSTRACT

á/ith recent íncrease the use of stereoscopy {popularly known as 3d) in cinema screens, some of
post recent electroníc equipment have built in such technology. Nevertheless the narraüve sature of
:inema di#ers from the hypermedíaüc sature of content provided through some of this equipment like
computers and cela phones. Therefore the present work aims at answering the quesüon "What is the
relevance of stereoscopic technalogy for the hypermedia anda how may future researches contríbute
to hypermediatic stereoscopic cantent?" To address that quesüon a systematic literature research was
conducted. Works werefound in the context ofEducaüon, Medicine, Entertainement and Comunicaüon,
Museology, and Human-Computer Interaction. However in none of thís works stereoscopy was treated
as an isolated variabte.

KeyWords: stereoscopy, hypermedia, stereoscopic hypermedia, immersíon
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1. 1NTRODUÇÃÕ

Estereoscopia é uma tecnologia de reprodução de imagens que consiste na exibição
simultânea de duas imagens. Tais imagens são capturadas em pontos diferentes do espaço,
visando simular o comportamento do olho humano e, portanto, tornar a experiência daquele
que as visualiza mais próxima de uma experiência real. Vulgarmente da-se o nome a este
efeito de 3D, dado o aumento da sensação de profundidade por ele causado. No entanto a
estereoscopia é apenas um de vários índices de profundidade reconhecidos pela percepção
humana. Outros índices incluem, por exemplo: oclusão, espaçamento e tamanho dos objetos.

Além disso, vale ressaltarnesta introdução, que o termo 3Dé usado para designargráflcos
gerados em computação gráfica de geometrias tridimensionais, sem que estes gráficos sejam
necessariamente estereoscópicos. Esta partilha de termos em áreas que se interrelacionam
com freqüência pode gerar confusão e, portanto, neste trabalho designaremos imagens de
geometrias tridimensionais geradas em computação gráfica como CG-3D. Nos eventos onde os
autores designaram estereoscopia com seu nome popular(3D) o autor deste trabalho reservou-
se o direito de complementar com o prefixo "Estereo" afim de evitar confusões. Nestes casos o
leitor encontrará a informação da segunte maneira Estereo-3D.

De qualquer modo, a estereoscopia não é tecnologia nova, sua criação precede a
fotografia. Recentemente o grando númer de espectadores em filmes estereoscópicos tem
Impulsionado a implementação desta tecnologia em diversos artefatos eletrânicos. No entanto
existe uma diferença entre a linguagem narrativa do cinema e as possibilidades hipermidiáticas
e multímodais de alguns destes equipmantos eletrânicos, como celulares e computadores.

Este trabalho busca responder portanto a seguinte pergunta "Qual a relevância da
tecnologia estereoscópica para as hipermídias e como futuros trabalhos de pesquisa podem
vir a contribuir para a construção de conteúdo hipermídiático estereoscópico?"

Para tanto foi realizada uma pesquisa sistemática em diferentes bases de dados
disponíveis na internet, com o seguinte objetivo: "Buscar pesquisas recentes, a respeito do uso
da estereoscopia em hipermídlas e mídias hipermidiáücas"

2. METODO
A presente pesquisa fez uso de uma busca sístemáüca por publicações em bases de

dados científicas disponíveis na internet. Inicialmente foram selecíonados para a busca os
termos "hípermidia" e "estereoscócípa"(em inglês). Foi consultada a ferramenta de periódicos
da CAPES, através de uma busca simples dentro da área das "Ciências Sociais Aplicadas" que
por sua vez indexa uma série de base de dados como ACM Library, Springer Link, SciELO,
Science Direct, etc. Esta busca resultou em um total de 208 artigos.

No intuito de encontrar o maior número de trabalhos relevantes para esta pesquisa,
dentro das limitações de tempo e escopo, foi feita uma segunda busca substituindo o termo
"estereoscópíca" por "3d". Na linguagem popular o efeito da estereoscopia e os produtos que
fazem uso desta tecnologia são designados com o termo "3d", dada a sensação de profundidade
causada pelo mesmo. O termo 3d, no entanto, em grande número de publicações científicas,
designa a reprodução de formas geométricas, sem qualquer implicação com o efeito
estereoscópico. Foi verificado que um número considerável das publicações encontradas com
estes termos abordavam CG-3D e não Estereo-3D. Estes resultados foram descartados.

Dos 208 artigos encontrados o autor deste trabalho filtrou os trabalhos de acordo com a
data de sua publicação. Foram mantidos apenas aqueles publicados a partirde 2009, resultando
em um total de 45 artigos aqui analisados. Posteriormente através de uma criteriosa leitura
dos resumos, introduções, metodologias e conclusões destes trabalhos foram descartados os
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Resumo

Dias Velho e os Corsários (1988) é uma Grau/zíc ]Vove/ escrita e ilustrada por Eleutério
Nicolau da Conceição que retrata a inesperada visita de piratas à Ilha de Santa Catarina
no século XVII. A partir de um evento histórico, a obra consegue representar temas
catannenses: costumes, povo e organização social. O público para o qual foi constituída
pemntiu que tais assuntos fossem abordados à luz de todas suas virtudes e vícios, sem
omitir cenas de violência nem os defeitos de caráter dos personagens que protagonizam
a obra. Com o intuito de tratar essa história objetivando um público mais jovem e um
canal de comunicação mais ligado a uma abordagem pró-social, o presente trabalho
descreve a adaptação da obra Dias Velho e os Corsários ao fomlato da "':'

animação
infantil, abordando as estratégias de gestão de comunicação para tal adaptação.

Palavras-chave
Gestão da Adaptação; Animação; História em Quadrinhos; História catarinense

' Trabalho apresentado no GT Gestão dos Processos Comunicacionais, durante o XVlll Colóquio
Internacional da Escola Latino-Americana de Comunicação e o l Fórum Brasileiro das Tendências da
Pesquisa em Comunicação, eventos componentes do Pens@com Brasil 2014.
' Bacharel e mestre em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina, estudou animação na Melies
Escola de Cinema e Animação 3d. Tem experiência profissional nos campos do design gráfico,
computação gráülca e animação, tendo participado da criação deüilmes de curtas e longas
metragens, vídeos publicitários, p/zig-i/zs para softwares de animação e treinamento em computação
gráfica. Desde 2013, é Professor Auxiliar na Universidade Federal de Santa Catarina.
'Bacharel em Comunicação Social (hab. Publicidade e Propaganda), especialista e mestre em
Comunicação; anualmente é doutorando em Design. Possui fomlação em Commercia/ ,anima/íon pelo
Vancouver Instituto ofMedia Ans e é Professor Auxiliar na Universidade Federal de Santa Catarina.
* Graduado em Engenharia Mecânica, especialista em Engenharia Química, mestre em Engenharia
Mecânica e doutor em Engenharia de Produção. Professor Associado 2 da Universidade Federal de Santa

Catarina. Tem exper ência na área deiDeslàce. com ênfase em Design Digital, Design de Interação,
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Introdução

Eleutério Nicolau da Conceição, professor de física na Universidade Federal de

Santa Catarina, não possuiu instrução formal em artes, mas foi autor de uma série de

GrapÃfc .Nove/xs inspiradas na história do estado de Santa Catarina. Podem ser citadas

como exemplos de suas obras: "A saga do Contestado" (Volumes l e 2), que trata da

guerra do contestado, ocorrida em Santa Catarina no início do século XX; "Jerânimo

Coelho - Esboço Bibliográfico", que retrata a vida do jomalista, militar e político

catarinense; e, dentre outras, "Dias Velho e os Corsários", obra de interesse do presente
estudo

Dias Velho e os Corsários" conta a história de um grupo de piratas ingleses que,

capitaneados por Thomaz Frins, atracou na Ilha de Santa Cataüna no século XVll em

busca de material para restauração de sua embarcação. Avistada por índios que

mantinham uma relação parcialmente amistosa com colonizadores europeus, com quem

faziam escambo, teve sua presença infomiada aos demais habitantes do norte da ilha. O

capitão-mor Dias Velho e seus homens descobriram que o invasor era um corsário

procurado pela coroa pormguesa.

Nesse contexto, Concepção é capaz de explorar uma série de características da

sociedade catarinense da época: quem eram seus habitantes, como os diferentes grupos

sociais interagiam entre si e como eram as relações entre as colónias e a coroa, além dos

supostos perigos às suas soberanias.

Tal exposição é feita por meio de uma mídia com primazia visual, ou sqa, com

potencial para atingir um público diverso de um conteúdo apoiado em abordagens

textuais. Talvez por isso o livro sirva como suporte ao ensino filndamental, fazendo

parte do acervo de bibliotecas de escolas do Estado de Santa Catarina (Escola Maura De

Senna Pereira, 2014) e também de outros estados (Govemo de Minas Gerais, 2014).

Essa característica da Grau/zíc .AXove/, de comunicar um conteúdo relevante para

a difusão cultural da história catarinense, chamou a atenção do laboratório Designlab, da

Universidade Federal de Santa Catarina, no sentido de investigar a viabilidade de

experiência da narrativa aplicada a outros meios, bem como todos os desafios advindos

de tal proposição. Tendo o laboratório e seus colaboradores experiência prévia na

tl

' História expressa por meio de arte sequencial (quadrinhos) e de caráter não senado



STE]IEOSCOPIC IMAGE QUALITY
IN VIRTUAL ENVIRONMENTS

Boehs, Gustavo fieira, Milton L. H.
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ABST]ZACT monoscopic imagem, stereo(for short) imagem have
additional parameters, such as interaxial distante and
convergente anglo. Different technical and conceptual
choices influente the ütnal quality of the se-called 3D effect

This research focused solely on the methods Êor
generating stereo imagem within the virtual environment
context, because of the ease to control all aspecto of image
generation therein. Three methods of stereo image
generation were selected and tested on 81 participante to
determine the influente of the image generation method on
the quality perceived by the subjects.

The motivation for this experiment was not to establish
the ultimato method for image generation, but to verify if
commercially available methods are regarded as equally
acceptable or if there is great discrepancy in the way they
are perceived. Similar studies found in preliminary research
tend to focus on experimental approaches, as opposed to
commercially available ones, and use small sample dizes
that don't allow for generalization [2113114]. Since image
generation methods tend to vary in cosa and other
characteristics, it was important to determine if signiõcant
differences are perccived by the viewer.

[1]

The number of products capable of displaying stereoscopic
(algo known as 3D) imagem has been growing in recent
years. The use of this technology has outgrown the solver
screen and is now available in televisions, computers,
tablets, and even cela phones. Due to its nature, content
created for stereoscopic media requires attention in relation
to some characteristics not present in the context of
monoscopic media. With a focus on image creation, the
objectivo of tais research was to assess how different
stereoscopic image generation meüods can affect human
perception. To achieve this a virtual environment was
created and Rom it different vídeos were generated using
various methods including converging cameras, parallel
cameras, and depth image-based rendering(DIBR). These
vídeos were shown to participante who assessed the picture
quality, depth quality, and visual comfort of the media. It
was found that there was very little difference between the
perception of images generated by parallel and convergent
cameras, while there was a substantial difference in termo of
perception between these two types of image and DIBR
imagem. Such resulta can signi6icantly aílfêct üe choice of
technology for stereoscopic image generation, iníluencing
the production costs, the methods involved, and human and
machine time consumption.

Index Terms-- stereoscopic; quality assessment;
virtual environments

2. STEREOSCOPIC IMAGE GENERATION
METHODS

A stereoscopic image consista of a paio of image that are
captured õ'om slightly difTerent points in space, separated by
a certain horizontal distante. These pair of image is split and
displayed to each eye of the observar; the slight differences
in each image are used by the brain to quantify the
horizontal disparity, which is the distance between a given
point in one image and its corresponding point in the other
image and this, in tum, providos the depth [5].

If the horizontal disparity at a given point is equal to
zero, the point is in the game placa in both imagem and is
perceived by the subject as being coplanar to the surface that
displays the image. When the disparity is greater than, and
not cqual to, zero the elements can be virtually positioned
"in âont of' or "behind" the image. If a given point is
filNher right in the right image and fürther left in the leÊ
image it is raid to be with negativo disparity, and the
opposite situation is called positivo (or cross) disparity.
Elemento with negative disparity soem to be "in â-ont of' the
displaying surface and elements with positivo disparity soem
to be positioned "behind" it [6J- The fo]]owing image
illustrates these situations.

1. 1NTRODUCTION

The number of products and content that make use of
stereoscopic, popularly known as 3D, imagem has grown
steadily over the post few years. This increased demand for
such content has contributed to the adoption of this
technology in a series of electronic devices, including
computers, tablets, cell phones, and digital TV sets. This
technology offers the potential to increase the sensation of
presence in images, for example, those in virtual
environments. The availability of stereoscopy in serialized
products of mass consumption makes a resource previously
only found in cinemas, high post vídeo-helmets or custom
built CAVES available to a broader public.

The creation of stereoscopic content has characteristics
that diHerentiate it ü'om the creation of monoscopic (algo
known as 2D) content. Besides the rcsolution, aspect ratio,
camera lens, and other typical parameters that configure

978 1-47 9 9-8 023 9/14/$31 . oo (â20i4 IENE
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Style Invariant Locomotion Classification for Character Control
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Abstract

Ne presenl a real-time system for character contrai that relies on the classi$cation of locomotive achons in skeletal moüon
:apture data. Our method is bota progress dependent and style invariant. Two deep neuras nenvporks are used to correlate bod)
chape and implicit dynamics to locomotiva topes and their respective progress. In comparison to relatei work, our approctch
ides not requere a setup stop and enabLes the usei to act in a natural, unconslrained maRRar. Also. our method displa)s better
pelfoTlnance than the related work in scenarios where the actor pedorms sharp chances in direction and highty stylized motions
vhite matntaining at least as good performance in other scenarios. Our nwtivation is to enable character contrai ofnon- bipedal
characters in virtual production and tive immersive experientes, where mannerisms in the actor's perfomLance may be an issue
for previous methods.

Keywords: motion captura, animation, motion contrai

ACM CCS e Computing methodologies > Computer vision Motion captura; Animation Motion capture

1. Introduction In this paper, we present a method for locomotion classiâcation
that adequately deals with global movement and motion stylization.
Our method uses two deep neural networks(DNNs) to classify
he action's type and progress. We then synthesize new animations
using type and progress parameters to contrai a set of pre-existing
character animations.

In the last decade, low-cose equipment for capturing body and hand
motion(Microsoft Kinect, Leap Motion and oüers) has become
available in the marketplace. The existente of such equipment has
motivated research in action classiâcation for character conüol,
especiaUy in gaming applications. One relevant aspect of character
control üirough motion classification is {he possibi lity of ammating
characters whose anatomia features are significantly diKerent ftom
those of üe captured subject [SOL13, RTK#15].

We have focussed on locomotiva actions because dealing with
more gestural movements using an action classification approach
would require [he existente of an extensive ]ibrary of pre-existing
character animations, making it impractica]. A more efhcient ap-
proach for such movements are data-driven pose mapping tech-
niques [BVGP09, YAH10, CIF12, RTK814].

While these consumar-grade devices output skeletal data similar
to tha{ ofprofessional motion captura equipment, actors behave un-
naturaUy due to the instrumento' small captul:ing volumes. Because
of this constraint actors mimic locomotive behaviours in plane, in-
stead of moving around the environment. Algo, cunent methods
do not dual with the classiâcaúon of actions perfomted in stylized
ways.

We compare the features of our approaçh to the related work
(Secüon 7). We also compare the precision of our approach to a pre-
viously proposed method using support vector machines(SVMs)
and nearest neighbour search (NNS), and to altematives implemen-
tations ofour method. We show {hat the performance of our approach
is at least as good as others when the users move in a straight lhe
and neutral manner, but signiâcantly superior when the movement
includes changes in direction or signiâcant stylization.

Controlling non-humanoid characters through motion captura
classiâcation is a desirable goal in applications such as virtual pro
duction and Uve immersive experientes. Nonetheless, in these con-
[exts, users tend to act more natura]]y than in â'ont of a Kinect
device. They move around the environment and perfomi actions in
varying styles.

The main conujbution of our method is its ability to classify
human locomotion, for character control, in a natural setting. The

© 2018 The Authors
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Non-Humanoid Creatun Performance from Human Acting
Gustavo E. Boehs+, Milton L. H. Vieira t
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Figure 1: A human perfomlance triggers animation clips and motion retargeting techniques in the horse modal

Abstract novelty of our approach relies on coding the motion unto higher
levei descríptors that cave low or no anatomical variante. For basic
motion on individual limbo we use retargeting techniques. For
actions that convey the whole body we use a machine leasing
approach to classify the motion.

We propose a Ramework for using human acting as input for the
animation ofnon-humanoid creatures; captured motion is classiÊted
using machine leasing techniques, and a combination of pre-
existing clips and motion retargeting are used to synthetize new
motions. This should lead to a broader use ofmotion capture. 3 Implementation and Future Work

l(eywords: Perfomiance Captura
Leasing, Motion Retargeting.

Creature Animation Machine Using principal component analysis(PCA), after being captured
the perfomlance is segmented by an algorithm based on
dimensionality reduction, as proposed by [Barbic et a]. 2004] . Tais
enables for motion clustering in a non-supervised manner. The
segmented motion is then tested by a time delayed neural network
(TDNN), an approach that has proven efbicient in the classiüication
of movement [Ming-Hsuan and Ahuja 1999]. The resu]ting
inference is then used to trigger clips in a library of pre-animated
creatures; the transition in between clips is handled through linear
interpolation. A fallback retargeting scheme is set up for each
creature, and is used when no classiâcation is available via TDNN.
The movement of each human limb is stored in a joint invariant
way, consisting of an anglo, and a distance â'om the limb 's origin,
and an inverte kinematic plane orientation, as described inlKulpa
et al. 2005]. In this way any limb can be used as input for any other
limb. Additionally, each classiíied motion may use this retargeting
technique in some ofthe body parta, for example, a walk clip may
use retargeted head movements. We intend to ftlrther develop our
ftamework by implementing hierarchical motion classiâcation, and
handling object interactions.

Concepts:
Processing,

Compuüng methodologies + Animation; 4oflo/z

l Introduction and Motivation

Motion captura is effectively used across diHerent nichos of the
entertainment industry. A largo portion ofthis captura is dono using
human actors to contrai humanoid creatures; it is commonplace for
these capturas to have a naturalistic aspect. The games industry is
one example of a nicho where motion captura makes itselfpresent
in large parta of the work. The feature animation industry is
skeptical about motion captura, but some animated TV series do
use moüon captura as a means to make productions viable. Previous
works which discuss broadening the use of motion captura cave
dea[t with moderate anatomica] differences, most]y chances in
proportions; our approach, however, intends transfer captured
performances onto non-humanoid characters, possibly expanding
üe use ofmotion capture data to a broader set ofniches.

2 Technical Approach
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Resumo

Esnreoscopia é unn tecnok)gia de reprodução de iimgens, populamnníe conhecida coiro 3D, a qual consiste na a(ibição sinlultân)ea de duas
imagens que dão ao espectador nnior percepção de prolimdkiade. Este artig) tem corra objetivo gemi buscar üdkios dos nativos que in4)IÉam
na não ilcorpomção pena da estereoscopia no cinim ocidental E, coiro objetivos específicos:(1) caçar umper61 1Étórico do chelm
ocklental -- recorte que considera a inclusão de novas teçnobgias(edição, som e cor) e o impacto destas na linguagem cinematográ6ca; e(2)
caçar umperÊI histórko da estereoscopia denso do cheira ockienta], enhcando a maneira cona a tecnobgb biutilizada e o seu in4)acto na
]mguagem cheinatogláJica. Pam ak;ançar tais objeiivos, o üabalho se baseia em um estudo bibliográfico de cunho histórko. Os resultados
apontam semelhanças entre estereoscopia e as tecnobgias de cor e o som, cona:(1) o hto de serem tecnok)gias inseridas em lmn linguagem
cineinatográâca já nndura;(2) a nuüvação económica odstente na hdúsüia pam o sucesso dessas tecnologns;(3) a opiiüo discordante entre os
cineastas. Sendo esses os possíveis nativos para a não incoipomção plena da estereocospia à hguagem cineinatogiáíica: a ü)suficiente qualidade
do evito, seu uso alHoíreíêrente e dlstrativo, conversões 21)-3D Batas pós-íijrnagem e a làlta de uso da estereoscopia cona íêrrannnta criativa
da ]mguagem cineimtográíica

Introdução

Estereoscopia é uim tecnobgia de nprodução de inngew, popujamente conheckla cona 3D, que consiste na exibição simultânea
de duas imagens. Tais mngens são capturadas em pontos di&rentes do espaço, visando sinlljar o comi)ortanrnto do oho htmnno, com o üiEuilo
de tonuar a experiência daquele que as visualiza lnnis próxima de imla experiência real

A tecnobgia estereoscópba, criada por Charles Wheatstone em 1 838, precede a Êotogralia e o cilenn. Em algum nninentos da história ela
ganhou cena popularidade. Segundo DarTah(1964, p.8), "por volta de 1862 a London Stereo Conpany havia vendido aproxitmdametxe l
n3i]hão de imagens estereoscópkas". Também no cii)enla ocidenta], na década de 1950, a estereoscopia chegou a desempenhar im papel
relevante. Segundo Zona(2007, p.2), somente entre os anos de 1 952 e 1 955 R)ram publicados 52 61ines que luziam uso dela.

No entanto, o uso dessa tecnologa nunca Êoi pjenarnente diíimdido na indústria, diíêrente, por exen4jlo, do que aconteceu
com as lecnok)gias de edição, do som e da cor. A incidência do uso da estereoscopb no cineim ocidental teve três pios até então: na década de
1950, conÊomr nKncionado, na década de 1 980, e outro que se iniciou no ano 2000 e estende-se até os dias atuais.

Desde o ano 2000, o iHhmro de salas de exibição com capacidade estereoscópica e de íilnrs que fazem uso dessa tecnologa têm crescido
nxüo, atingindo o seu nnior nível histórüo. Ajgtms autores, cona Mendibtxu(2009), crediam tal crescimento
recebe à n)3lhoria da qualkiade tecnológk;a e à redução de custos gerados pela digüalização do processo chelmtográíico- DiaiM da situação
apresentada, exlstempoucos elementos que pemitem ilBrir a natureza desse recente cresciiwnto. Seita este \m inodisnn, çoino outros na
hbtória dessa tecnologia, ou \m cresciimnto dehliúvo?

Com o intuito de conüÊ)uir com esta discussão, este artigo levanta uma nova pergunta: por que, diêrenteimnte de auras tecnologas utilizadas no
cmelna, caiu a edição, o som e a cor, a estereoscopia ainda não Êoi ücoiporada pleilanene a ele?
Foi definido, então, cona objetivo geral:

e Buscar indícios dos motivos que irrplicam na não incorporação plena da estereoscopia no cülenn ocidenül

Para atingir plenamente o objetivo geral coram caçados os seguintes objeüvos específicos

© Tmçar tmpeiÉI histórko do cineim ocidental auavés de lm recorte que considera a üichisão de novas tecnobgias(edição, som e cor) eo
impacto destas na ]mguagem chenlatogáíica.

e Traçar um perÊ] hbtórico da estereoscopia dentro do cileina ocidenta], enÊocando a maneira coiro a tecnok)gia bi utilizada e o seu
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Decoupling Expressiveness and Body-Mechanics in
Human Motion

Gustavo E. Boehs, Milton L. H. Vieira, Clovis G.
Departamento de Expressso Gráfica

Universidade Federal de Santa Cataíína
Florianopolis, Brazil

Email: gustavo.boehs@ufsc.br

Peneira

ÁÓsü-acf--Modem moüon capturing systems can accurately

balance, from other movements that may convey expressiveness
and intentionality. We then demonstrate how this decoupling can
be usefullln creating variations of the original motion, or in
mixing different actions together.

. Establishing an altemative paradigm for de-coupling mo.
tion captura animations

. Formulating a method capable of generating non-
expressive character poses ftom dynamic parameters

II. BACKGROUND

A. Style Decoupting

1. 1NTRODUCTiON The idea of decoupling the transforms that detemiine an
emotional style from purposeful action was initially proposed
by Amaya [1]. This method consisted in transfening the speed
and amplitudes of one motion to another. The method has
its appjication rcstticted to short animation cycles, and a
usar musa manually detemiine the correspondence between
these cycles. Hsu et al.[2] proposed a ]inear time-invariant
modal that can represent stylistic differences between similar
motions. It relies on a correspondence algorithm that aligns
motions automatically.

Brand and Hertzmann[3] have proposed a data-driven
approach that builds a statistical modal for interpreting motion
vanations caused by style. Another data-driven approachE4]
presente the possibility of fürdier decoupling the style 'of
the movement õom the identity of its actor. More recently
Xia, et al.[5] have proposed an auto-regressivo modem that
builds a neighbour mixture from a source database to stylize
unlabelled heterogeneous human motion. This modal has been
extended by Yumer and Mitra [6] to support motions that dizer
signiâcantly ftom those existing in the database

Realistic motion synthesis of the human movement is a
diííicult task. Therefore, many content creation pipelines rely
on the use of motion capturing. Processing motion captured

manually is time-consuming, due to the high
density of the data. Many techniques have been developed to
Case [he manipu]ation of these animations and to re-Duroose
captured data to new applications.

A pervasive theme in the literatura of motion capture
processing is style transfening. The main idea is that by
decoupling the stylistic component and the functional compo-
nent of animations, a handful of samples can be re-combined
extensively. In these works, the stylistic component refers to
human moods ]ike happy, angry or sad, and the functiona]
component relatos to any hu-man action like to run, to kick.
to Jump.

Our work aims at decoupling motion captured animation in
a novel way by separating a Body-Mechanics Component trem
an Expressiveness Component. The intuition for our approach
is that parta of the human movement are merely a function
of the character's dynamics and, therefore, unintentional. For
example, as a person walks faster its arms will instinctively
swing wider, to keep the body in balance. Nonetheless. other
movements are perfomted by an actor independently of the
bodies' dynamics, such as anis that swing in the air to gesture.

We implement our approach using a neural network to deter-
mine a correlation between a set of parameters relevant to the
character's dynamics and its pose, thus recovering the Body-
Mechanics Component of the movement. We demonstrate
the effectiveness of our approach by modulating, blending
and re-purposing motion captura animations decoupled in this
manner. Such applications were not possible using previous
decoupling methods.

Our main contiibutions are:

B. Data Driven Pose Synthesis

The human body has many degrees of freedom, but not
al] poses are valid from an anatomica] standpoint, and even
fewer are perceived as natural looking. One way to constrain
the many possible outcomes in generating human poses is to
liam joint limits implicitly from a database, thus resüicting
the set of solutions to this problem

Grochow, et a]. [7] used the Sca]ed Gaussian Process Modem
Latent Vãriable (SGPLX'M) to confine the resulta of inverso
kinematics to a larent space detemiined by a set of sample
motions, resulting in an IK can solution that is constrained to
natura] looking poses.

Lee, et al. [8] proposed the concept of motion fields. as an
altemative to motion graphs. The main idea is to use the near-
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banca(s) de defesa de Mestrado, Doutorado e Exame de Qualificação no Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina:

DOUTORADO

Candidato: Julio lesar da Salva

Título: Aprendizagem mediada por computador: uma proposta para desenho técnico
Doutorado mecânico
Ano: 2001

Candidato: Elaine Ferreira
Título: Em busca do desenvolvimento sustentável: uma proposta metodológica de
Doutorado implementação para a cidade de São José, Santa Catarina
Ano: 2000

EXAME DE OUALIFICACÃO DE DOUTORADO

Candidato: Carlos Antonio Ramirez Righi

Qualificação A ergonomia nos sistemas de produção puxada
Ano: 2001

MESTRADO

Candidato: Regida Farias de Souza

Mestrado A percepção visual de fontes tipográHlcas em textos on-lhe
Ano: 2001



Candidato: Erika Nahass de Moura

Título: do Ambiente de educação à distância: estudo de caso
Ano: 2001

Candidato: Wagner Adriani de Souza Pinto
Título: Aplicação da Metodologia Human Factors O Caso de Uma Pequena Indústria
Mestrado moveleira
Ano: 2001

Candidato: Rute Gomes dos Santos

Título: Metodologia do ensino superior: o papel da didática na articulação entre saber e
Mestrado prática docente, numa perspectiva pedagógica-epistemológica
Ano: 2001

Candidato: Marilzete Basso do Nascimento

Título: O desafio do design em uma indústria voltada ao segmento popular - um estudo de
Mestrado caso no polo moveleiro de arapongas/PR
Ano: 2001

Candidato: plane Fátima limões

Título: do O programa TV escola e suas implicações no cotidiano escolar do professor de arte
Ano: 2001

Candidato: Edemir Feliciano Garcia

Mestrado O uso de software para o ensino de química do nível médio
Ano: 2001

Candidato: Cleber Firmino Sobres
Título: O uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem: o caso da
Mestrado escola municipal professora Mana Mazarello de belo horizonte
Ano: 2001

Candidato: Mustafá Ali Kanso
Título: Projetando ambientes de aprendizagem hipermidia com recursos da inteligência
Mestrado artiülcial

Ano: 2001

Candidato: Suzana da Cunha Silveira

Título: do Proposta de um sistema de apoio pedagógico utilizando INTRANET
Ano: 2001



Candidato: Doracina Aparecida de lastro Araújo

Título: do TV escola: uma estratégia para a melhoria da qualidade na educação
Ano: 2001

Candidato: Dalise H.elena Peneira

Título: Uma experiência educativa a partir da teoria de um prometo na escola estadual Dona
Mestrado Augusta em Santana da Variem - MG
Ano: 2001

Candidato: Noé de Oliveira

Mestrado Uma proposta para a avaliação de software educacional
Ano: 2001

Candidato: Minam Nogueira Lourenço
Título: Análise do Discurso da Psicanálise E da Semiologia na Formação de Uma
Mestrado Consciência Crítica
Ano: 2000

Candidato Mana Aparecida Castro Fernandes
Conhecer Ou Não Conhecer Eis A Diferença Aquisição do Conhecimento E A
Questão da Cognição A Partir de Suas Relações Com A Tecnologia nas Camadas
Populares do Município da Campanha
9Í)Í)o

Título:
Mestrado

Ano

Candidato: lvan Luiz Giacomelli
Título: Impacto da fotograHla digital no fotojomalismo diário: um estudo de caso
Mestrado
Ano: 2000

Clandidato: Elizabeth Amado
Título: O Trabalho dos Professores do Ensino Fundamental IJma Abordagem Ergonómica
Mestrado
Ano: 2000

Candidato: Marcos Aurélio Geremias
Título: Trabalhando Com Educação A Distância Via Internet O Caso da Educação Física
Mestrado
Ano: 2000



Candidato
Título:
Mestrado
Ano:

Antonio Carlos de Souza
Modelagem de Um Curso Cad A Distância Suportado Pela Intemet

1999

Florianópolis, 20 de maio de 2008

S..l&á,};'dà%H';-Ê
Rosimeri Mana de Souza/

D 8à..



BANCAS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

«-«»#;l HB HURHBE D«"-'"'
CEP 88.040-900 - FLORIANÓpOLIS - SANTA CATARINA

TEL: (048) 3721-7013 - FAX: (048) 3721-7032

DECLARAÇÃO

Declaramos que, de acordo com a Portaria Ne 89/PPGEP/2018, os professores abaixo

relacionados participaram da Defesa de Doutorado intitulada como: "INTEGRAÇÃO DE MEDIDAS

ERGONÕMICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS PARA O DIAGNÓSTICO DA SOBRECARGA FÍSICA E

INCIDÊNCIA DE LESÕES OSTEMIOARTICULARES DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE

PSIQUIATRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA", de autoria do Doutorando GIULIANO MANNRICH. A

apresentação ocorreu no dia 13/12/2018, às quatorze horas, no Campus UFSC de Florianópolis/SC.

Prof. Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr.(Presidente/Orientador)
Prof. Ricardo Triska, Dr. (Membro Titular -- Participação por videoconferência)
Prof. Milton Luíz Horn Víeira, Dr.(Membro Titular)
Prof. Fausto Orsi Medula, Dr. (Examinador Externo)

Florianópolis, 13/12/2018

ria de Sou m pos, Dra
-G rad io em Engenharia de Produção
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UFSC

Curso de Design
Departamento de Expressão Gráfica
3ontro de Comunicação e Expressão
Universidade Federal de Santa Catadna & UFSC

Floriahópolis, 03 dé Dezembro de 2018. Portaria; 103/Design/2018

A Profa-:: Marília Matos Gonçalves, Dra., Coordenadora do Curso de
Graduação ení. Design, da Universidade Federal de Santa Catarina -: UFSC no
usõ de suas atribuições

RESOLVE,

Designar: o'.professor Milton -Luiz Horn ,,Vieira (Orientador) e os
professores/Wiliam Machado de Andrade e Gabriel de Souza Prim sob a
Presidência do primeiro, constituírem a Banca Examinadora na apresentação do
Projeto de Conclusão .de Curso - PCC (EGR7596), do graduando Nicolas
Canale Romeiro; sob o Título: I'"DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS
ANATOMICAS'PARA UTILIZAÇÃO DE MIDIAS 3D", como requisito para
obtenção do título de Báchare.l. em Design, a realizar-se no dia 03 de
Dezembro de 2018, às 15h00min na Sala 410 Bloco "D".
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Universidade Federal de Santa Catarlna
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós-Graduação em Design

0G$u sc
üeslgn
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Florianópolis, 26 de outubro de 2018

Porta ria 020-2018

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) FLÁVIO ANDALÓ, com o
Eito\o: Captura de movimentos na prática: Métodos e usos da captura
de movimentos na criação de animações de personagens 3D.

Data: 26/10/2018, Horário: 14:00, Local: sala de 138. bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr(a) Orientador(a)

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr(a)

Rica rdo Triska. Dr(a)

Sérgio Nesteriuk Galão, Dr(a) - Examinador(a) externo(a) - Universidade Anhembi

Morumbi

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design
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Florianópolis, 25 de junho de 2018

Portaria 017-2018

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) MANCO CARLOS VIEIRA, com
D Eito\ol Gestão do design e cognição: um estudo sobre a percepção
Jo usuário considerando as características e funções do produto
cerâmico de revestimento.

Data: 25/06/2018, Horário: 14:30, Local: sala Machado de Assis, 4o andar. bloco
B, CCE

Comissão Examinadora

Milton Lulz Horn Vieira, Dr(a) Orientador(a)

Giselle Schimidt Alves Díaz Merino, Dr(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueíredo, Dr(a)

Diego de Castro Fettermann, Dr(a) Examinador(a) externo(a)

\':''

Prof. J..u6z.EHríâandi<GonçatveÉ ae f:tgueiredo
Colildi;dõ Plü$ün# depôs Graduação em Design e

Expressão Graüca - CCE/UFSC
Portaria Oe 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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C.urso de' Design.
Departamento de Expressão Gráfica
centro de Comunicação e Expressão'- CCE
Universidade Federal dé .Santa .Catarina.: UFSC

Florianópolis, IS -de junho de 20.18. PorUria: 037/Design/2018

\

A...Profa. Marílial=:Matos Gonçalve.s/ ..Dra'.; . Coordehadora6 do Curso kle
Graduação)..,em Design;:.da Uhivdrsidade Federal de Sa.nta Catarina t- UFSC no
çiso'de suas atribuições

+

RESOLVE,

.Designar .- q ~' professor.'.l Wiliaml'.l:Machado de Andrade ...(orientador) ..é. os
professores, Flávio.. Andaló 'e: Milton Luiz Horn Vieira sob a Presidência . do
primeiro, congtituíieml Banca:.ExaMihadora na apresentação. do Projeto de
Conclusão /:de Clirso.! -..PCC :(EGR7197), dO graduando Cassiano Zanon
Moscibrodki, sob.l-:o'::Thulo= "Guia .de criação de bíblia animada para
venda;t' de série animada:';,.como requisito...para obtenção do 'título de
Bacharel em Design,-Ça realizar:qe no dia 15 de junho de 2018, às IOh00min
na Sala Hassis, Bloco: :"B".

f

\

\

®

Marília lvlatob.G
; .CoordeOad Curso de

/ .graduação em Design .=CCE/UFSL
'ortê1lia/n9 584/2017/GRa
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design
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Florianópolis, 25 de maio de 2018

Porta ria 015-2018

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a tese
de doutorado do(a) aluno(a) João Carlos Vela, com o título: Design
reverso: Uma nova abordagem para o desenvolvimento de artefatos.

Data: 25/05/2018, Horário: 10:00, Local Sala 138. Bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(a) Orientador(a)

Luíz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr.(a)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr.(a)

Monique Vandresen. Dr.(a) Examinador(a) Externo(a) UDESC

\'"::''?

Prof. J..uíz.FafnandÀGonçaives ae hgueiredo

Coodjdó Prügmma depôs-Graduação em Design e

Expressão Graütca - CCE/UFSC
Pot%ria n' 248?/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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f Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós-Graduação em Design
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Florianópolis, 20 de março de 2018

Portaria 013-2018

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) GABRIEL DE SOUZA PRIM,
com o título: Desenho/vlmento de um sistema inferat/vo para estudo
em osteologia no ensino superior.

Data: 20/03/2018. Horário: 09;00, Local; sala Drummond, bloco b. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a) O dentado r( a )

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Rícardo Triska. Dr(a)

Mânica Stein, Dr(a) Examinador(a) externo(a)

\Ç

Prof. Çulz .fsibandf\Gonçalves"ae Figueireda

Coord;d6 Prügmma dí+'ós-Graduação om Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Pararia oo 2487/2816/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design
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Florianópolis, 09 de março de 2018

Porta ria 012-2018

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesígn.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a tese
de doutorado do(a) aluno(a) GUSTAVO EGGERT BOEHS. com o
cita\o: Animação de personagens animais não humanos por capturade movimentos

Data: 09/03/2018. Horário; 09:00, Local: auditório Henrique Fontes, bloco B. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr.(a)- Orientador(a)

Ricardo Tríska, Dr.(a)

Mauro Roisenberg, Dr.(a)

Rodrigo Marques Almeida da Salva. Dr.(a)- Examinador(a) Externo(a)

Milton José Cínelli, Dr.(a)- Examinador(a) Externo(a)

\';:

Prof.,!.ué FnrnandqGonçalvos ae Ftgueiredo

Coemk;d6 Programa depôs-Graduação em Design o
Expressão Gráfica - CCE/UFSC

Portaria n+ 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail; posdesign@contato.ufsc.br
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Programa de Pós Graduação em Design
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Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018

Porta ria 007-2018

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) RICARDO CORDEIRO
MANHAES, com o título: Adaptação da /Inguagem das histórias em
quadrinhos para o design de animação.

Data: 21/02/2018. Horário: 14:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a) Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Flavio Anthero Nunes Vianna dos Santos, Dr(a) Examinador(a) externo(a)

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC

\'

Prof. l.ul;Fetãandà\Gançaives ae Figueireda
Coóçdi;d6PiüÜrünB de»õs Graduação om Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria Ro 2487/20'16/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
cone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design
.YER$iOÀÜe FEDER.at

Florianópolis, 21 de dezembro de 2017

Porta ria 047-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) Jonathan Ken Nishida. com o
ú\u\o-. O design como ferramenta de inovação para desenvolvimento
de novas tecnologias na área de captura de movimento humano.

Data: 21/12/2017, Horário: 08:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Víeira, Dr(a) Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Eliete Auxiliadora Assunção Ourives, Dr(a) Examinador(a) externo(a)

\--:-''')

Prof. J,u#zjnfhandç\Gonçalves ae Figueiredo

Coórd}«o PTü9Maa de+õs.Guduaçào em Design e
Expressão Gráfica - CCE/UFSC

Portaria Ro 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fode: (48) 3721-6405 - e-mail: posdeslgn©contato.ufsc.br
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& Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós-Graduação em Design
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Florianópolis, 15 de dezembro de 2017

Po rta ria 046-2017

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) ALEXANDRA TEIXEIRA DE
ROSTO PRESSER. com o título: l/estória em quadrlnhos diàltais com
Foco em dispositivos de tela pequena: Diretrizes para o
desenvolvimento.

Data 15/12/2017, Hora rio 14:00, Local: sala 138, bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Gilson Braviano, Dr(a) - Orientador(a)

Alice Theresinha Cybis Pereira, Dr(a)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a)

Mário César Coelho, Dr(a)

Rafael José Bona. Dr(a) Examinador(a) externo(a) UNIVALI

\'Ç''?

Prof)ÇulilFomandi\Gonçalvesae Figueiredo
CoodjdÍProgmma dii»õs-Graduação em Dnign e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria n' 2487/2016fGR

/\

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 " e-mail: posdesign@contato. ufsc. br
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UFSC

Curso de Design
Departamento de Expressão Gráfica
Centro de Comunicação e Expressão -- CCE
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC

Florianópolis, 22 de junho de 2017 Portaria: 038/Design/2017

A Profa. Marília Matos Gonçalves, Dra., Ccoordenadora do Curso de
Graduação em Design, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no uso
de suas atribuições

RESOLVE,

Designar o professor Milton Luiz Horn Vieira (Orientador) e os
professores Wiliam Machado de Andrade e Flávio Andaló sob a Presidência do
primeiro, constituírem Banca Examinadora na apresentação do Projeto de
Conclusão de Curso - PCC (EGR7197), do graduando Gabriel dos Santos Greve,
sob o Título: "APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE REAPROVEITAMENTO DE
MOVIMENTOS CAPTURADOS", como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Design, a realizar-se no dia 22 de junho de 2017, às 14h00min na
Sala Drummond, Bloco: "B"

Milton Horn

Marina Mata Çonçalves. Dn.
Coordenadora do Cura de

uraduaçào em Design CCE/UFSC
oortanâ n9 S84/2017/GR



Curso de Design
Departamento de Expressão Gráfica
Centro de Comunicação e Expressão -- CCE
Universidade Fedelaí de Santa Ca afina - UFSC

Florianópolis, 21 de junho de 2017. Portaria: 024/Design/2017

A Profa. Marília Matos Gonçalves, Dra., Coordenadora do Curso de
Graduação em Design, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no uso
de suas atribuições

RESOLVE,

Designar o professor Milton Luiz Horn Vieira (Orientador) e os professores
Wiliam Machado de Andrade e Flávio Andaló, sob a Presidência do primeiro,
constituírem a Banca Examinadora na apresentação do Projeto de Conclusão de
Curso - PCC (EGR7197), da graduanda CAMILA GRANADO GUEDES DE ASSIS,
sob o Título: "FATIAS DO ESPAÇO: CRIAÇÃO DE UMA BÍBLIA DE
PRODUÇÃO DE UMA SÉRIE ANIMADA PARA O CANAL DE 'lV CARTOON
NETWORK", como requisito para obtenção do título de Bacharel em Design. a
realizar-se no dia 21 de junho de 2017, às IOh00min na Sala Drummond,
Bloco "B"

l

Coordenadoíà doCuíso de
ufdduaçào em Design CCE/UfSt

poítNQ ni~S84/2017/GR
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8 Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design
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Florianópolís, 03 de julho de 2017

Porta ria 031-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesígn.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) TIAGO HENRIQUE RIBEIRO,
com o ü\u\o\ Desenvolvimento de modelo para pré-produção de jogos
digitais orientado por métodos de design.

Data: 03/07/2017. Horário: 14:30, Local: sala Machado de Assis, 4o andar. bloco
B, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a) Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Wiliam Machado de Andrade. Dr(a)

Mânica Lima de Fa ria. Dr(a) Examinador(a) externo(a) UFPEL

Prof. bufa FHfhand4Gançalves ae figueiredo

Colíidàxl6PrüÓfbQa dé+'ós.Graduação em Design e
Expressão Gráfica - CCE/UFSC

Portaria no2487/2016/GR

\

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato. ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pó$ Graduação em Design

Florianópolis, 31 de maio de 2017

Porta ria 027-2017

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a tese
de doutorado do(a) aluno(a) Victor Nassar Palmeira Oliveira. com o
ú\u\ol Processo interativo com RFID para a administração de
medicamentos aos pacientes.

Data: 31/05/2017, Horário: 09:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Víeira, Dr.(a) .Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr.(a)

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr.(a)

Francisco de Assis Souza dos Santos, Dr.(a) Examinador(a) Externo(a) UFES

\':-'

Prof. l.ulÍ.fahlandÀGonçalves oe Figueiredo

CoalüÍdã Prógmmo dfPós-Graduação em Design e
Expressão G fica - CCE/UFSC

Padaria ne 248?/201 6/GR

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fine: (48) 3721-6405 «- e-mail: posdesígn©contato.ufsc.br
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Florianópolis, 24 de abril de 2017

Porta ria 024-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) DAIANE DE LOURDES
TOLEDO, com o título: O conceito de Inovação ap/fiado à aná/lse da
relação produto/uso: O caso da sapatilha com ponta do balé
clássico.

Data 24/04/2017. Hora rio 10:30, Local: sala Hassis, bloco B, CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr(a) - Orientador(a)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueíredo, Dr(a)

Giselle Schmidt Alves Diaz Merino, Dr(a)

Sebastiana Luiza Bragança Lana, Dr(a) Examinador(a) externo(a) UEMG

\

Prof. l,.ulz !!afnandqGonçatves ae Flgueiredo

coürdj;dáprogmma dflPâs-Graduação om Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria Re 2487/2Q16/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Pane: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign©acontato.ufsc.br
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Florianópolis, 20 de abril de 2017

Porta ria 022-2017

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) DIEGO BORGES DA SALVA,
com o título: Design de serviço e estratégias de negócios; Um
diagnóstico da Casa da Alfândega.
Data 20/04/2017, Hora rio 14:30, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr(a) - Orientador(a)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Márcio Manas, Dr(a) Examinador(a) externo(a) PGCIN/UFSC

\'T

Prof, !.ulzJloihandàtGonçalves oe Figueiredo

Coam;lllii Prügramõ dl)Põs-Graduação om Design e

expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria De 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Pane: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Florianópolis, 12 de abril de 2017

Porta ria 021-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) Jonathan Ken Nishida, com o
t\tu\o: O design como ferramenta de inovação para desenvolvimento
de novas tecnologias para área de captura de movimento.

Data: 12/04/2017, Horário: 11:00, Local: sala 138. bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luíz Horn Vieira, Dr(a) Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueíredo, Dr(a)

Eliete Auxiliadora Assunção Ourives, Dr(a) Examinador(a) exte rno(a)

\'=

Prof. J.uÉz FafnandÀGonçalves ae hguoireda

coürd$:dãPrügüQa df»ós Graduação em Design €

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria Re 2487/20't 6/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
f:one: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br



á
Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design

E)0Su sc
aeslgn
@i'ç'

K.b,. {. i
UNIVe R$ãQA9 F&PÍ!

ae SA +YA c'ATARI

Florianópolis, 12 de abril de 2017

Porta ria 020-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) MAICO CARLOS VIEIRA. com
o Eito\o = A percepção visual do consumidor considerando as funções
e características de um produto cerâmico de revestimento.
Data 12/04/2017. Hora rio 14:30, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr(a) Orientador(a )

Luiz Fernando Gonçalves de Fígueiredo, Dr(a)

Giselle Schmídt Alves Diaz Merino, Dr(a)

Prof, ullJlafhandqGonçatves ae Flgueiredo
CoardiicltÍPtügrama ddbós Graduação em Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria Re 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Florianópolis, 12 de abril de 2017

Portaria 019-2017

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) RICARDO CORDEIRO
MANHÃES, com o título: Transpôs/ção da /Inguagem das histórias em
quadrinhos aos princípios do design de animação.

Data 12/04/2017. Horário: 13;30, Local: sala 138. bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr(a) Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Wiliam Machado de Andrade. Dr(a) Examinador(a) externo(a)

\'''''''T

Prof. Çulz !!ilfãandàGonçalves ao hgueiredo

Coord.lcli; Píügmma ditbõs-Graduação em Dostgn e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria n' 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Florianópolis, 07 de março de 2017

Portaria 01 1-2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) MARINA CUNEO AGUIAR. com
o U\u\o: Gestão de design e agricultura familiar: Diagnóstico em uma
cooperativa de bananicultores em Santa Catarina.

Data: 07/03/2017, Horário: 14:30, Local: sala 138, bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr(a). - Orientador(a)

Giselle Schmidt Alves Diaz Merino, Dr(a) - Coorientadora

Mílton Luiz Horn Vieira, Dr(a).

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr(a)

Marcelo Gitirana Gomes Ferreira, Dr(a). Examinador(a) externo(a) UDESC

Prafl.,J..ul;t.F8f'band(\iGançalvesae Figueiredo
CoüiáillilÍPl$êfama dilbós.Graduação em Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria Re 2487/20't 6/GR
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Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato.ufsc.br
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Florianópolis, 16 de dezembro de 2016

Porta ria 050-2016

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) ANA LÜCIA SILVA. com o
projeto de pesquisa: Gestão de des/gn e pro/eto centrado no ser
humano: Mapeamento e diagnóstico de equipes remotas com foco
na /novaçao

Data 16/12/2016, Horário 10:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Giselle Schmidt Alves Diaz Merino, Dra Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueíredo, Dr

Milton Luiz Horn Vieira. Dr

Albertina Pereíra Medeiros, Dra. Examinador(a) externo(a) UDESC

\'T
Prof. Çulz jlefÍiandÀGonçalvesae Figueiredo
Coord; do Prúgmma dé:Pós-Graduação em Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Padaria n' 2487/2016/GR

/

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolís
Pane: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign©contato.ufsc.br
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Florianópolis, 06 de dezembro de 2016

Porta ria 047-2016

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) VINiCIUS DALLAGNOL, com o
projeto de pesquisa: A Inserção da gamlffcação no processo de gestão
de design.

Data: 06/12/2016, Horário: 14:00, Local: sala 138. bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr. Orientador(a)

Milton Luiz Horn Vieira. Dr

Eliete Auxiliadora Assunção Ourives, Dra

Mânica Stein, Dra. Examinador(a) externo(a)

\

Prof. Çulz.fofnandqGonçalves oe Figueiredo
Coardida Prüghma déPó$.Graduação em Design e

Expressão Gráfica - CCE/UF$C
Faltaria Ro 2487/2016/GR

/

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
Fine: (48) 3721-6405 -- e-mail : posdesign@contato. ufsc. br



posMEC l UFSC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia fVlecânica
Universidade Federal de Santa Catarina0

DECLARA ÇÂO

Declaramos que de acordo com a Portaria n'
040/PPGEM/2016, os membros Prof. André Ogliari, Dr.Eng. IPresidente),

Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr.Eng. (EGR/UFSC), e o Prof. Marcelo
Gitirana Gomes Ferreira, Dr.Eng. (UDESC), participaram nesta data como
membros da banca examinadora da defesa de Exame de Qualificação de
Doutorado de Mlarcelo Bataglin, intitulada: "JWétodo para Proa'eto de
Produtos Jl#bduZares com Értfase na .ZUànugatura SustentáueZ; [Jma
.Nbtia Perspectíua de J12bduZarÍzação", no Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, 06 de maio de 2016

..,4~buk13cÚ
Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Dr.Eng.

Coordenador do Posmec

Campus Universitário
Universidade Federal de Santa Catarina l DDgplnc@)contado.ufsc.l)r

Trindade 88040-900 l Florljnópolls.l.SC l www.ppgn7ec posgrad.ufsc.br
Tel: + 55 [48] 3721 9277 ' ' ' ' ' '



posMEC l UFSC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Santa Catarina0

DECLARA ÇÂO

Declaramos que de acordo com a
Portaria n' 023/PPGEM/2016, os membros Prof. Jogo Carlos Espíndola
Ferreira, Ph.D. (Presidente), Prof. Fernando Antõnio Forcellini, Dr.Eng.,
Prof. Dr.-lng. Carlos Manuel Taboada Rodriguez (EPS / UFSCI, e o Prof.
Milton Luiz Horn Vieira, Dr.Eng. (EGR / UFSCI, participaram nesta data
como membros da banca examinadora da defesa de Dissertação de
Mestrado de Thiago Franzen Aydos, intitulada: "DesenuoZuímento e
.Aplicação de um Sistema Baseado em R.F:lD para Gestão de
Operações no .Ambito da .Internet Qf I'/zÍngs e da .ZUtznt{/tztura

Enxuta", no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da
Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, 1 1 de março de 2016

NU,«Ü""
Prof. Armando Albêrtazzi Gonçalves Jr., Dr.Eng.

Coordenador do Posmec

Campus Universitário .v::;=ul;lsFllãl11111ll!e 1
opaemc@conlplp:+!8ç:êr
www ppgmec.posgrad.ufsc.br
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Florianópolis, 17 de fevereiro de 2016

Porta ria 002-2016

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) Gabriel de Souza Prim, com o
prometo de pesou\sa: Modelo de análise de equilíbrio utilizando
sistema de captura de movimentos.

Data: 17/02/2016, Horário: 09:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Mílton Luiz Horn Vieira, Dr. - Orientador(a)

Rica rdo Triska. Dr.

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

William Machado de Andrade, Dr

Cristiano Alves da Sirva, Dr

Soraia Cristina Tonon da Luz, Dra. Examinador(a) externo(a) -UDESC

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 -- e-mail : posdesígn@contato. ufsc.br
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Florianópolis, 19 de dezembro de 2016

Porta ria 051-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) Jogo Carlos Vela. com o
projeto de pesquisa: Des/gn reverso; Uma nova abordagem para o
desenvolvimento de artefatos.

Data 19/12/2016, Horário: 09:30, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr. Orientador(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr.

Rita Inês Petrykowski Peixe, Dra. - Examinador(a) Externo(a) - IFSC

Prof. !,uli faf'nandAGonçalvesae Figueiredo

Coaíqda Pmgmma de'Põs-Graduação em Design e

Expressão Gráfica - CCE/UFSC
Portaria ne 2487/2016/GR

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolís
Pane: (48) 3721-6405 e-mail: posdesign©contato.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós-Graduação em Design @''.
Florianópolis, 17 de dezembro de 2015

Porta ria 051-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a
dissertação de mestrado do(a) aluno(a) Marina Machado da Silva, com
o projeto de pesquisa : A EXPRESSÃO F:AC:1HZ. DAS EJt#OÇÕES BÁsrclAS
EM PERSONAGENS DE ANIMAÇÃO.

do

Data: 17/12/2015, Horário: 09:30, Local: sala 138, bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr. Orientador(a)

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Eliete Auxíliadora Assunção Ourives, Dra

Gabriela Botelho Mager, Dr. Examinador(a) externo(a) UDESC

Campus Universitário - Trindade - Florlanópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdeslgn©contato.ufsc.br
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Florianópolis, 03 de dezembro de 2015

Porta ria 046-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora para avaliar a tese
de doutorado do(a) aluno(a) Wiliam Machado de Andrade, com o
ü\u\o= Anatomia mediada por ilustrações para o ensino médico.

Data: 03/12/2015, Horário 14:00, Local: sala 138. bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr. (Orientador)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

Hamilton Emídio Duarte, Dr

Paulo de Ta rso Mendes Luna, Dr

Rosane Porto Seleme Heinzen, Dra

Walter Dutra da Silveira Neto, Dr. (Examinador Externo UDESC)

Vilson Jogo Batista, Dr. (Examinador Externo UFRGS)

/

/

f

,'''' \ }
/ i /

Prof. &lilton Luiz Horn Vieim

T' '' M:z%,;:=:a?w '';''- .
Portaria n' 101w2014/GR

r'

/

/

/

Campus Universitário - Trindade - Florlanópolis
Fine: (48) 3721-6405 -- e-mail: posdesign@contato. ufsc.br
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Florianópolis, 01 de novembro de 2016

Porta ria 045-2015

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) GUSTAVO EGGERT BOEHS.
com o projeto de pesquisa: An/mação de pe/sonagens an/maia não
humanos por captura de movimentos.

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr. Orientador(a )

Alice Theresinha Cybis Pereira, Dra

Ricardo Triska, Dr

Mauro Roisenberg, Dr.

Rodrigo Marques Almeida da Sirva, Dr. - Examinador(a) Externo(a)

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Design

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 e-mail : posdesign©contato. ufsc. br
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Curso de Design
Departamento de Expressão Gráfica
Centro de Comunicação e Expressão -- CCE
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Florianópolis, 30 de novembro de 2015 Portaria: 068/Design/2015

O Prof. Luciano Patrício Souza de Castro, Dr., Coordenador do Curso
de Graduação em Design, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no
uso de suas atribuições

RESOLVE,

Designar o(a) professor(a) Flávio Andaló (Orientador/a) e os(as)
professores(as) Milton Luiz Horn Vieira e Gustavo Eggert Boehs sob a
Presidência do(a) primeiro(a), constituírem Banca Examinadora na apresentação
de Projeto de Conclusão de Curso [EGR7197] do(a) graduando(a) José
Guilherme Moraes Constância, sob o Título: "Projeto de videoclipe musical
em animação 3D" como requisito para obtenção do título de Bacharel em Design,
a realizar-se no dia 30 de novembro de 2015, às 17h00min no Auditório
Henrique Fontes do Centro de Comunicação e Expressão/ Bloco ''B''

t»oPãrkb üal de CHo
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Florianópolis, 23 de setembro de 2015

Porta ria 038-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examínadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) Victor Nassar Palmeira
Oliveira. com o projeto de pesquisa: Processo interatlvo com RFIZD
para o monitoramento da administração de medicamentos ao
pacientes.

Data: 23/09/2015, Hora rio 14:00, Local: sala 138. bloco A. CCE

Comissão Examinadora

Milton Luíz Horn Vieira, Dr. Orientador(a)

Rícardo Triska, Dr.

Marília Matos Gonçalves, Dra

Rosane Porto Seleme Heinzen. Dra Examinador(a) Externo(a)

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 " e-mail: posdesign©contato. ufsc. br
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Porta ria 034-2015

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno Paulo
Henrique Wolf. com o título: DESTA/V DE A/V.ZMAÇIAO; 7Éc/vIcIA DE
CAPTURA DE MOVIMENTOS E O TRABALHO DO A TOR.

Data: 14/08/2015, Horário: 14:00 horas, Local: sala 138, bloco A, CCE

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieíra. Dr. (Orientador) UFSC

Berenice Santos Gonçalves, Dra. - UFSC

Cada Arcoverde de Aguçar Neves, Dra IFSC

rosé Ronaldo Faleiro, Dr. (membro externo) UDESC

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 «-- e-mail: posdesígn@contato.ufsc.br
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Porta ria 031-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesígn.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de doutorado do(a) aluno(a) Wiliam Machado de
Andrade, com o projeto de pesquisa: .Anatomia mediada por
ilustrações para o ensino médico.

Data: 09/07/2015, Horário: 09:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Orientador)

Vilson Jogo Batista, Dr

Hamilton Emídio Duarte. Dr. (Examinador Externo)

Rosane Porto Seleme Heinzen, Dra. (Examinador Externo)

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 " e-mail: posdesígn@contato.ufsc.br
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Porta ria 030-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) Juliane Marçal da Silva
Prodanov, com o projeto de pesquisa: Gestão de processos de uma
unidade de internação hospitalar.

Data: 07/07/2015, Horário: 09:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Ricardo Triska, Dr. - Orientador(a)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Eliete Auxiliadora Assunção Ourives, Dra

rqUHWP.«.
Paüria n' tola/2014fGR

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolís
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: posdeslgn©contato.ufsc.br
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Porta ria 023-2015

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design, no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examínadora, abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado do(a) aluno(a)
Luciane Ropelatto, com o título: PROTOTlpAGEM 3D: PROCESSO DE
ANIMAÇÃO DO TECIDO COM O OBJETO VIRTUAL EM MOVIMENTO.

aos
Banca

do

Data: 22/06/2015, Horário: 14:00, Local: sala Drummond. Bloco B, CCE

Banca Examinadora

Ricardo Tríska, Dr. (Orientador) - UFSC

Milton Luiz Horn Vieria, Dr. - UFSC

Monica Stein, Dr.a . UFSC

Celso Carnos Scaletsky, Dr. (membro externo) UNISINOS

/

ÜUHUB«''"
f?aliada n' t01w2a14/GR

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
Fone: (48) 3721-6405 e-mail: posdesign@contato. ufsc. br
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Florianópolis, 29 de abril de 2015

Porta ria 012-2015

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do
PósDesígn.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) Katielen Bissolotti, com o
prometo de pesquisa: Recomendações de e/eventos gaml#cados em
praticas projetuais na educação.

Data: 29/04/2015, Horário: 10:00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Alice Theresinha Cybis Pereira, Dra Orientador(a)

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Mílton Luiz Horn Víeira. Dr

Prof. Milton Luiz Horn Víeira. Dr
Coordenador do Programa de

Pós graduação em Design

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 -- e-mail: posdesígn@contato.ufsc.br
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Porta ria 009-2015

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos' do Regimento Geral do
PósDesígn.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado do(a) aluno(a) Tiago Raijche Mattozo, com o
projeto de pesquisa: 7Bcno/og/a .4ssi#t/va; Identf17êação dos
requesitos de produto de órteses para membros inferiores - Uma
/irão a partir da percepção dos usuários.

Data: 17/04/2015, Horário: 14h00, Local: sala 138, bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Vilson João Batista, Dr. (Orientador)

Milton Luíz Horn Vieira, Dr

Milton Cinelli, Dr. (Examinador Externo)

Prof. Milton Luiz Horn Vieira. Dr
Coordenador do Programa de

Pós-graduação em Design

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: posdesign@contato. ufsc.br
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Porta ria 029-2014

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Bruna
Brogin, com o título: GESTÃO DE DESIGN PARA A MODA INCLUSIVA:
DIRETRIZES DE PROJETO PARA EXPERÊNCIA DO USUÃRIO COM
DEFICIENCIA MOTORA

Data: 06/02/2015, Horário: 10:00 horas, Local: sala 138, bloco A, CCE

Banca Examinadora

Vilson Jogo Batista(orientador)
Milton Luiz Horn Vieíra
Eugenio Andres Diaz Merino
Neide Kõhler Schulte(membro externo)

Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr
Coordenador do Programa de

Pós-graduação em Design e Expressão Gráfica

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 -- e-mail : posdesign©contato. ufsc. br
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Porta ria 027-2014

O Coordenador do Programa de PÓs-Graduação em Design. no uso de suas
atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral
PósDesign.UFSC, resolve designar os Professores Doutores, abaixo
relacionados, para constituir a comissão examinadora do exame de
qualificação de mestrado da aluna Marina Machado da Silva. com o
projeto de pesquisa: A EXPReSSão llAcllzz. DAS EPÍOÇÕES B.Ásrcl.4S
EM PERSONAGENS DE ANIMAÇÃO

atendendo do
os

Data: 19/12/2014. Horário: IOh00min, Local: sala 138. bloco A, CCE

Comissão Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Orientador)

Luiz Salomão Ribas Gomez , Dr

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Prof. Milton Luíz Horn Vieira. Dr
Coordenador do Programa de

Pós-graduação em Design

Campus Universitário - Trindade Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 " e-mail : posdesign@contato. ufsc. br
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Porta ria 024-2014

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno Diego
Attílio Brustolin Spagnuelo, com o título: DESIGN DE EXPERIÊNCIA
DO USUARIO APLICADO A PROPOSIÇÃO DE UM PROMETO EDITORIAL
HIPERMIDIA

Data: 24/10/2014, Horário: 09:00 horas, Local: sala Hassis, bloco B, CCE

Banca Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(Orientador)
Berenice Gonçalves, Dra.
Milton Luiz Horn Vieira. Dr
Rachel Zuanon Dias, Dra. (membro externo)

Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr
Coordenador do Programa de

Pós-graduação em Design e Expressão Gráfica

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
cone: (48) 3721-6405 " e-mail : posdesígn@contato. ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
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Programa de Pós Graduação erra Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ria 008-2014

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para atualízar o REGIMENTO GERAL do Programa de Pós-
graduação em Design e as normas de CREDENCIAMENTO DOCENTE

Milton Luiz Horn Vieira, Dr (presidente)

Profa. Berenice Gonçalves

Prof. Rica rdo Triska

Florianópolis, 07 de maiode 2014

Campus Universitário Trindade - Florianópolís
Fone: (48) 3721-6405 e-mail : contato@cce.ufsc.br
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Porta ria 001-2014

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo, resolve designar a
comissão, abaixo relacionada. para formular parecer sobre a transferência
para o programa do doutorando Marco Aurélio Petrelli;

Alice Theresinha Cybis Pereira, PhD (presidente da comissão)

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Florianópolis, 25 de fevereiro e 2014

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce.ufsc. br
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Porta ria 021-2013

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examínadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno JOÃO
PAULO DA COSTA, com o título: A experiência do usuário em sistemas
de recomendação para o comercio eletrõnico: possibilidades e
oportunidades para a gestão de design.

Data: 16.08.2013 Horário: 09:00 horas Local: Sala 252, CCE/B

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Víeira, Dr. (Orientador)

Paulo de Ta rso Mendes Luna, Dr

Rícardo Triska, Dr

Florianópolis, 16 de agosto de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce. ufsc.br
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Porta ria 017-2013

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado do aluno RAPHAEL
SCHMITZ DA SILVA, com o título: .A tendência do Invlsíve/; Uma aná/lse da
influência da transparência das interfaces de videogames na experiência
do ljogador.

Data 16.05.2013 Horário 14:00 horas Local: Auditório Henrique Fontes, CCE/B

Banca Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(Orientador)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Paulo de Ta rso Mendes Luna, Dr

]oão Eduardo Chagas Sobral, Dr

Florianópolis, 17 de abril de 2013

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
cone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce. ufsc.br
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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado do aluno TIAGO
ANDRÉ DA CRUZ, com o título: Gestão de design e desenho/pimento de
jogos eletrõnicos: um estudo de caso das empresas da Grande
Florianópolis.

Data: 06.05.2013 Horário: 09:30 horas Local Sala140, CCE/A

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr. (Orientador)

Rica rdo Triska, Dr

Paulo de Ta rso Mendes Luna, Dr

Nelcí Moreíra de Barros, Dr

Florianópolis, 10 de abril de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce.ufsc.br
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Po rta ria 015-2013

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno GUSTAVO
EGGERT BOEHS, com o título: A Qua//date do Efe/to Ektereoscóp/co em
Ambientes Virtuais frente à Escolha do Método de Geração de
Imagens.

Data: 02.05.2013 Horário: 09:00 horas Local: Sala Drummond. CCE/B

Banca Examinadora

Milton Luíz Horn Vieira, Dr. (Orientador)

Ricardo Triska. Dr

Eliete Auxiliadora Assumpção Ourives, Dra

Nelcí Moreira de Barros, Dr

Florianópolis, 30 de abril de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
cone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato©acce.ufsc.br
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Porta ria 001-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo ao que foi decidido em
reunião de colegiado do programa de 18 de fevereiro de 2013. registrado

na ata 001-2013 de reunião de colegiada POSDESIGN. resolve designar a
comissão para elaboração dos editais de seleção aos cursos de Mestrado e
Doutorado abaixo relacionada

Comissão para elaboração dos editais de seleção aos cursos de
Mestrado e Doutorado:

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr. (presidente da comissão)

Luiz Salomão Ribas Gomez, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce.ufsc.br
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Porta ria 023-2013

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno JOAO
PAULO DA COSTA. com o título: .4 experfêncla do usuárlo em s/stemas de
recomendação para o comércio eletrõnico= Possibilidades e oportunidades
para a gestão de design.

Data: 27.09.2013 Horário:09:00 horas Local: sala 138, CCE/A

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr. (Orientador)

Ricardo Triska, Dr

Paulo de Tarso Mendes Luna. Dr

Wilson Kindleín Junior, Dr

Florianópolis, 20 de setembro de 2013

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fone: (48) 3721-6405 e-mail : contato©cce.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação en} Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ria 022-2013

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo, resolve designar a
comissão, abaixo relacionada. para formular o regulamento do desempenho
acadêmico dos discentes do programa:

Richard Perassi Luiz de cousa, Dr. (presidente da comissão)

Alice T. Cybís Pereira, PhD

Milton Luiz Horn Vieira. Dr

Florianópolis, 03 de setembro de 2013

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce. ufsc.br
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Porta ria 021-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo, resolve designar a
comissão de seleção para aos cursos de Mestrado e Doutorado 2014.
alterando a Portaria 020-2013, substituindo a profa Dra. Marina Matos
Gonçalves pela profa. Dra. Berenice Santos Gonçalves.

Comissão de seleção aos cursos de Mestrado e Doutorado 2014

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr. (presidente da comissão)

Bereníce Santos Gonçalves, Dra

Milton Luiz Horn Vieíra. Dr

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr (suplente)

Florianópolis, 29 de agosto de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce.ufsc. br
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Porta ria 020-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo, resolve designar a
comissão para elaboração dos editais de seleção aos cursos de Mestrado e
Doutorado 2014, abaixo relacionada

Comissão para elaboração dos editais de seleção aos cursos de
Mestrado e Doutorado 2014:

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr. (presidente da comissão)

Marília Matos Gonçalves, Dra

Milton Luiz Horn Vieíra, Dr

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr (suplente)

Florianópolis, 29 de agosto de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
cone: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce. ufsc. br
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Porta ria 019-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas, resolve designar a comissão eleitoral responsável
pela coordenação da eleição de coordenador e subcoordenador do programa
a ser realizada em 24 de maio de 2013 na secretaria do PosDesign, de
acordo com o edital 02/CCE/2013, abaixo relacionada:

Comissão eleitoral

Mílton Luiz Horn Vieira, Dr. (presidente da comissão)

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Marília Matos Gonçalves, Dra

Florianópolis, 22 de maio de 2013

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação en} Design e Expressão Gráülca
MestradoUNIVERSIDADE FEDERAL

Oe SA;!f7A (AYAq {NA

Porta ria 016-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Edital

82/DDPP/2012. resolve designar a Banca Examinadora de Títulos abaixo
relacionada

Banca Examinadora

Eugenio Andrés Diaz Merino, Dr. (presidente da banca)

Milton Luiz Horn Vieira. Dr

Luiz Salomão Ribas Gomez, Dr

Florianópolis, 27 de abril de 2012

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
Fone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce.ufsc.br
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Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica

Mestrado ©aRDe FEDERal
'A CA fAql#A

Porta ria 015-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno ROY
RISTOW W'lPPEL SCHULENBURG, com o título: /Vede/o conde/ft/a/ de

interface ergonómica para smartphones voltada ao gerenciamento de aulas
pelo professor na graduação em Design.

Data: 04.05.2012 Horário: 14:00 horas Local:Sala 138, CCE/A

Banca Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(Orientador)

Francisco Antonio Pereira Fialho, Dr

Milton Luiz Horn Vieira. Dr

Fabio Ferreira da Costa Campos, Dr

Florianópolis, 04 maio de 2012

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado=YClt$i9Ane fE.Dt

Porta ria 007-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno DIEGO

DANIEL CASAS, com o título: O design fh/nk/ng como enfatizados da gestão
de design em nível estratégico de uma empresa têxtil: o caso Marisol.

Data 12.03.2012 Horário:10:00 horas Local: Sala 138, CCE/A

Banca Examinadora

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr. (Orientador)

Francísco Antonio Pereira Fialho, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Albertina Pereira Medeiros, Dra

Floríanópolís, 12 de março de 2012

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
Pane: (48) 3721-6405 -- e-mail : contato@cce.ufsc. br



4
.c--

$ D

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ria 003-2012

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado da aluna CARINA
SCAND00LAR DA SILVA. com o título: Abordage/n sistê/mica e/n
microempresas e empresas de pequeno porte com foco na gestão de
design sustentável.

Data:16.02.2012 Horário: 14:00 horas Local Sala Drummond, CCE/B

Banca Examinadora

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr. (Orientador)

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Marcelo Gitirana Gomes Ferreira. Dr

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2012

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fode: (48) 3721-6405 - e-mail : contato@cce.ufsc. br



d.LM Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ria 032-201 1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar o projeto de qualificação da dissertação de
mestrado da aluna MARIANA BORGES MARTORANO VIEIRA, com o título:
Gestão de design para a cultura organizacional na COLIMAR.

Data 11.07.2011 Horário: 10:00 horas Local: Sala 136. CCE bloco A

Banca Examinadora

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Florianópolis, 06 de julho de 2011

Campus Universitário - Trindade - Florianópolís
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@posdesign.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
MestradoUNiVe&$11)Ri)t F [CeRJ

À

Porta ria 029-201 1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar o projeto de qualificação da dissertação de
mestrado da aluna MARIANA BORGES MARTORANO VIEIRA, com o título:

Gestão de design para a cultura organizacional na COLIMAR.

Data 1 1.07.201 1 Horário 10:00 horas Local: Sala 136, CCE bloco A

Banca Examinadora

Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr

Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr

Milton Luiz Horn Vleira, Dr

Florianópolis, 06 de julho de 2011

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fone: (48) 3721-6405 e-mail : contato@posdesign.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica

Mestrado @'9yCR$1aADe FEI)t R.Ai

Porta ria 025-2011

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno FLAVIO

ANDALO, com o título: ,4n/mação em d/sp/ays /nteraf/vos.

Data: O1.06.2011 Horário: 10:00 horas Local: Planetário UFSC

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr. (Orientador)

Mânica Stein, Dra

Rica rdo Triska. Dr

Nela Moreira de Barros, Dr

Florianópolis, 01 de junho de 2011

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6405 e-mail : contato@posdesign.ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica

Mestrado

Porta ria 022-201 1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada. para avaliar o projeto de qualificação da dissertação de
mestrado do aluno ROY RISTOW SCHULENBURG , com o título: /nfe/face
para aplicativo móvel baseado em web para apoio ao gerenciamento

decursos de ensino-aprendizagem à distância.

Data: 08.04.2011 Horário: 14:00 horas Local: Sala Drummond

Banca Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(Orientador)

Francísco Antânio Pereira Fialho, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Florianópolis, 08 de abril de 2011

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6614 - e.mail: contato@posdesign. ufsc.br
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Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica

Mestrado @'«$lVtR$1DAOe FE DeRAm

Porta ria 013-201 1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadara, abaixo
relacionada, para avaliar o projeto de qualificação da dissertação de
mestrado do aluno DIEGO DANIEL CASAS, com o título: O des/gn fh/nk/ng
como enfatizador da gestão de design em nível estratégico em uma
indústria têxtil.

Data : 08.04.2011 Horário 15 : 30 horas Local : Sala Hassis

Banca Examinadora

Eugenio Andres Diaz Merino, Dr. (Orientador)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Francisco Antonio Pereíra Fialho, Dr

Florianópolis, 08 de abril de 2011

Campus Universitário Trindade - Florianópolís
Fine: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@posdesign.ufsc. br



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
MestradoyNXVeR$iOAPe Ft O E ítAt

Porta ria 002-201 1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada, para avaliar o projeto de qualificação da dissertação de
mestrado do aluno MARCO ANTONIO DE AZEVEDO, com o título:

Modelagem facial 3D foto-ralista para utilização em médias de alta definição.

Data : 07.04.201 1 Horário 10:30 horas Local: Sala Drummond

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira. Dr (Orientador)

Ricardo Triska, Dr

Henderson Speck, Dr

Nela Moreira de Barras, Dra

Florianópolis, 07 de abril de 2011

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6614 -- e.mail : contato@posdesign.ufsc.br
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Porta ria 006-2010

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Luciana
Sayuri Oda, com o título: O/agnóst/co de des/gn; deón/nc/o /nd/calores para
mensurar a contribuição do design no desempenho empresarial de MPEs.

Data: 05.03.2010 Horário: 14:30 horas Local: Sala Drummond, Centro de
Comunicação e Expressão

Banca Examinadora

Eugenio Andrés Diaz Merino, Dr. (Orientador)

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Richard Perassi Luiz de Souza, Dr

Julio Cardos de Souza van der Linden. Dr

Florianópolis, 05 de março de 2010

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fone: (48) 3721-6614 " e-mail: contato@posdesign.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ria 005-2010

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Giselle

Schmidt Alves DÍaz Merino, com o título: .4 contrfóu/ção da gestão de des/gn em
grupos produtivos de pequeno porte no setor da maricultura: a caso AMPROSUL

Data: 05.03.2010 Horário: 9:00 horas Local: Sala Drummond, Centro de
Comunicação e Expressão

Banca Examinadora

Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Orientador)

Antonio Ca rios de Souza, Dr

Luis Fernando Gonçalves Figueiredo, Dr

Rosane Fonseca de Freitas Martins, Dra

Julio Cardos de Souza van der Linden, Dr

Florianópolis, 05 de março de 2010

Campus Universitário Trindade - Florianópolis
Fone: (48) 3721-6614 - e-mail: contato@posdesign.ufsc. br
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado
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Porta ria 004-2010

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão

Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Dafne

Fonseca Arbex, com o título: O l)es/gn G/lá/íco e o Processo de Desenv'o/v/mento

de interfaces na 'íV Digital.

Data: 26.02.2010 Horário: 9:00 horas Local: Sala Drummond, Centro de
Comunicação e Expressão

Banca Examinadora

Ricardo Triska, Dr.(Orientador)

Berenice Santos Gonçalves, Dra

Milton Luiz Horn Víeira, Dr

Luis Fernando Sayão, Dr

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2010

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fine: (48) 3721-6614 e-mail: contato@posdesign.ufsc. br
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8 Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado

Porta ría 002-2010

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento

Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora. abaixo
relacionada. para avaliar a dissertação de mestrado da aluna lsadora

Burmeister Dickie. com o título: Gestão de l)es/gn ap//cada: esfrafég/a de
comunicação no contexto do Desenvolvimento Sustentável.

Data: 11.02.20].O Horário: 14:00 horas Local: Sala Hassis, Centro de Comunicação
e Expressão

Banca Examinadora

Eugenio Andrés Diaz Merino, Dr. (Orientador)

Luiz Fernando Figueiredo, Dr

Milton Luiz Horn Vieira, Dr

Aguinaldo dos Santos, Dr

Florianópolis, ll de fevereiro de 2010

Campus Universitário - Trindade - Floríanópolis
Fone: (48) 3721-6614 «- e-mail : contato@posdesign.ufsc.br
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SERVIÇO PtnLiCO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARHVA
COORDENADOR]A DO CIJRSO DE pÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CAWUS UNIVERSITÁR[O -TRINDADE - CA]XAPOSTAL476
CEP 88.04G900 - F]OR]ANÓPOI.B - SANTA CATARINA

TEL: ©48) 331-7003 - FAX: (IH48) 331.7032

Florianópolis, 25 de setembro de 2008. Pontaria No. 086/PPGEP/2008

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
no uso de suas atribuições,

RE S OLVE

DESI(}NAR os professores

Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Presidente)
Prof. Paulo Cegar Machado Ferroli, Dr.(Examinador Externo)
Prosa. Valdete Teixeira da Salva, Dra. (Examinadora Externa)
Prof. Antânio Carlos de Souza, Dr.
Prof. Arnoldo Debatin Neto, Dr.

para sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadom de
Defesa da Tese de Doutorado, do candidato VANDERLEI MORAES CORREA

DURANTE A ATIVIDADE DE CONDUÇÃO.

'u
Coordenador



Curso de Design(Habilitação: Design Gráfico)
Centro de Comunicação e Elxpressão - CEEI

Universidade Federal de Sarlta Cafarina - UFSC

Flarianópolis, ll de agosto de 2008 Portaria: 048/Design/2008

A Profa. Marina Marques Guimarães, MSc., Coordenadora do Curso de
Graduação em Design com Habilitação em Design Gráfico, da Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC no uso de suas atribuições

RESOLVE,

Designar o professor Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Orientador) e as
professoras Marina Matos Gonçalves, Dra e Valdete Teixeira da Salva, Dra, sob a
Presidência do primeiro, constituírem Banca Examinadora na apresentação de
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EGR5010), intitulado: Sistema de
Sinalização da Cidade de Florianópolis, da graduanda PAULA VESCOVI
FABRIS (04295218), como requisito para obtenção do título de Bacharel em
Design, com habilitação em Design Gráfico, a realizar-se no dia 19 de agosto de
2008, às 14:00 horas na Sala: Hassis - CCE -- Bloco: "B".

a'of. li iolli
Coor enacbrà do Curso de

Gréduaçê n Destgr\
485/GR/2007õrtarici no



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA OE PROOUÇÃO
CANIPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
TEL:(048) 331-7003 - FAX:(048) 33]-7032

Florianópolis, 8 de maio de 2008. Portaria No. 038/PPGEP/2008

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
no uso de suas atribuições,

RES OLVE

DESIGNAR os professores

Prof. Ricardo Triska, Dr. (Presidente)
Prof. Paulo de Tarso Mendes Luna, Dr. (Examinador Externo)
Prof. Paulo Roberto Cavalcanti de Souza, Dr. (Examinador Externo)
Prof. Antânio Carlos de Souza. Dr.
Prof. Milton Luiz llorn Vieira, Dr.

para sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadora de
Defesa da Tese de Doutorado, do candidato MARCELO GUELBERT, orientado
do Prof. Eugênio Andrés Díaz Merino, Dr. , tendo como título GEM - GESTÃO
ESTjiATEGICA DA MANUFATUjiA PROPOSTA PARA INTEGRAÇÃO DE
FERliAMENTAS NA PRODUÇÃO EM MEDIAS EMPRESAS.

Prof. Antânio Sérvio Coelho, Dr
Coordenador
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Curso de Design (Habilitação: Oesign Gráfico)
Centro de Comunicação e Expressão - CCE

Universidade Federal de Santa CataHna -- UFSC

Florianópolis, 03 de março de 2008 Portaria: 003/Deggn/2008

A Profa. Marina Marques Guimarães, MSc., Coordenadora do Curso
de Graduação em Design com Habilitação em Design Gránlco, da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC no uso de suas atribuições

SOLVE,

Designar o professor Milton Luiz Horn Vieira. Dr (Orientador),
Prof. Antonio Cardos de Souza. Dr. e a professora Berenice Santos Gonçalves ,
Dra. sob a Presidência do primeiro, cona:ituírem Banca Examinadora na
aposentação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EGR5010)'. da
araduanda SIMONE CLASEN DE SOUZA, como requisito pan obtenção do
título de Bacharel em Design, com habilitação em Design Gráfico, a realizar-se
no dia 20 de março de 2008, às 14:00 horas no Auditório Henrique
Fontes - CCE -- Bloco: "B"

A

Ü'\ poç#aria n'. 485/GR/2007
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CA&TPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP 88.040-900 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
TEL:(048) 331-7000 - FAX:(048) 331-7075

Florianópolis, 27 de novembro de 2007. Portaria No. 1 1 8/PPGEP/2007

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
no uso de suas atribuições,

RE S OLVE

DESIGNAR os professores

Profa. Marina Matos Gonçalves, Dra. (Presidente)
Prof. Antânio Carlos de Souza, Dr.
Prof. Arnoldo Debatin Neto, Dr.
Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr.
Prof. Eugênio Andrés Díaz Merino, Dr.

para sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadora de
Exame de Qualificação ao Doutorado, do candidato VANDERLEI MOjtAES
CORREA DA SILVA, orientado do Prof. Eugênio Andrés Díaz Merino, Dr.,
tendo como título PROJETO CONCEITUAL - ASSENTO PARA POSTOS
DE CONDUÇÃO DOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS USADOS DE
ptQUtNO PORTE.

Prof\ Antânio Sérvio Coelho, Dr
Coordenador



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESIGN

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRAFtCA

CAMPUS UNIVERSITARfO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP. 88040-900 - FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Florianópolis, 28 de julho de 2005 Portaria 058/Des/gn/2005

O Coordenador do Curso de Graduação em Z)es©n - Habilitação
Z)es/©n Gráfico da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no uso de suas
atribuições

RESOLVE,

Designar os professores Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo
(Orientador), Berenice Santos Gonçalves e Milton Luiz Horn Vieira sob a
Presidência do primeiro, constituírem Banca Examinadora na apresentação de
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EGR5010), intitulado: " Média e
InfoDesign como fatores de comunicabilidade: uma análise
contemporânea", da graduanda GIORGIA LETICIA BIESUS BORSATTI
(01295101), como requisito para obtenção do título de Bacharel em Design -
Habilitação Z)engn 6)á#co, a realizar-se no dia dez de agosto de 2005, às
10:30 horas no Auditório "Cardos Drumond de Andrade" do Centro de
Comunicação e Expressão/Bloco B.

Chefe do $orv lço de Expediente
da CoQrdenadorlado Curdo de

Graduação em Design
Portaria no. 530 / GR / 2005



RVIÇO ?UBLlÇO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CÃTÃRiNÀ

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESIGN

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
í)El?is RTJc\N:!qTO DE EXPRE$$;q0 {1R.3.;!

CAMPUS UNiVERsiTÁRio - 'miNDADE - CAIXA poSTAL 476
CEP. 63040-900 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolis, 27 de julho de 2005 Portaria 037/.Design/ 2005

O Coordenador do Curso de Graduação em Des©n - Habilitação
Oes/@n Gráfico da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no uso de suas
atribuições

RESOLVE,

Designar os professores Milton Luiz Horn Vieira (Orientador),
Antonio Cáries de Souza e Arnoldo Debatin Neto, sob a Presidência do
primeiro, constituírem Banca Examinadora na apresentação de Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC (EGR5010), intitulado: "0 cartaz e suas estratégicas
de média na grande Florianópolis", do graduando FRANKLIN GAMES DA
SILVEIRA (01295306), como requisito para obtenção do título de Bacharel em
Oesig'n - Habilitação Design 6}ál?k:o, a realizar-se no dia oito de agosto de
2005, às 16:30 horas no Auditório "Cardos Drumond de Andrade" do
Centro de Comunicação e Expressão/Bloco B.

MARCEI,O HENRl0UE RAMOS, Bel.
Chefe do Serviço da Expediente
da Coordonadarla do Curso de

Graduação am Design
Portaria na. 530 / GR / 2005
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AR-MOBILE A3 e 3M: Dispositivo de acessibilidade
para práticas lúdicas e âtoterápicas associadas com a
natureza

Ourives, Eliete Auxiliadora Assunção*';Figueiredo, Luiz Fernando Gonçalves';
Vieira, Milton Horn3; Andrade, Wiliam Machados; Dias, Peixoto, Virgilio
Vieiras; Dias, Franciele Vieiraó; Ferrari, Amo Sigolo''Moreira, lsabel Cristina

Victoria *; Figueiredo, Attilio Bolivar9 ; Macedo, rales Eduardo:'

1 Laboratório de Design. UFSC. elieteourives@gmaiLcom

2 Núcleo de abordagem Sistêmica do Design. UFSC. lmgueiredo2009@gmaiLcom
3 - Laboratório de Design.UFSC. milton.vieira@ufsc.br

4 - Laboratório de Design.UFSC. wilham.ufsc@gmail.com
5 Laboratório de Design. UFSC. virgilio@cce.ufsc.br

6 Núcleo de abordagem Sistêmica do Design.UFSC. franciele.vd@outlook.com

7 - Núcleo de abordagem Sistêmica do Design. UFSC. aldoferrari@uol.com.br
8 Núcleo de abordagem Sistêmica do Design. UFSC. lsabel.mvictoria@gmail.com

9 - Núcleo de abordagem Sistémica do Design.UFSC gatronomia.cosine@gmaiLcom

10 Núcleo de abordagem Sistêmica do Design.UFSC. thales@animaking.com.br

Campus Reitor Jogo David Ferreira Lima, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900

RESUMO

Atualmente é possível encontrar diversos modelos de cadeiras de rodas, mas,
poucos incluem cadeirantes em atividades lúdicas, terapêuticas e ligadas à
natureza. O objetivo desse artigo é a criação de um projeto conceptual de cadeira
de rodas possibilitando a inclusão nessas atividades. Como resultado obteve-se
uma cadeira de rodas que se adéqua as necessidades específicas como, flexibilidade
de ângulo, possibilidade de troca de altura e possibilidade de giro em 360' com
estrutura roll-on. Conclui-se que, a AR-MOBILE, se molda a atividade escolhida
e proporciona economia ao usuário no momento de realizar a troca de peças, pelo
baixo custo de produção.
Palavras-chave: cadeira de rodas, inclusão, práticas lúdicas.

ÁBS7RACT

Actualty it's possibte to.$nd severas modems ofwheelchairs, btit.Blw include wheetchairs
in playfut, therapeutic and sature-related activities. The purpose o/tais articie {s the

23



CERTIFICADOS



Ü

Declaro que o Dr. Milton Vieira, participou -Even/o .[..4À/E.B /0 anos e K7

S7P, na condição de Integrante da ilesa-redonda "Estruturas Multiusário de

Pes(guisa"; durante o dia 30 de novembro de 201 8, com duração de 2 horas.

Florianópolis, 30 de novembro de 201 8

6-t.
Comissão Organizadora

Evento LAMEB 10 anos e VISIP

®

H.'Seu certi$cado estará disponível para download neste site.:
https ://certifi( aços. lil\c. lot'/

Õ



E
CB 0

=

:

>
E0
=

0

CÜ
=.0<
g
0

-uH
l

Ea
-u
B

H
0

-u
.g
B
Q
0
-u

H

H

B
,d

a
8
E

$
Q

0

g
0
a
E
H<

0
Q)
=

Q) n0 a
E
0
a

<

Ê
e 8

a
=

Q 0



0
a
3
U
0

.$
=

(:n

0

0

R
>

<

a

[-
R
a
U
g

ã



0
8
0
Q
X
0

0

0
0
(u'>

E0C0

g

0
C0
0
0
C0
X
0

3

a)

3

e0

l\
0
0
0
3
30
0

a)Q.
e
e
=

0
'D
0

0

0

'=
e0

Q

Z
D P

E0
q.l\

0
©

e
3
30

<
«
<
«
<
D
Ç6
0
Q
0
«

E
«
>
Z
D

a

>
Za
0

E0
0
E0
0

E
8
C

0
0
C

P
a)

0

e
m
0

E

a)

0

C0
00

0
>0
E0

a)

C0
C
Q

0

€n.

Ê-

l.u
>
z:
...J

Z0
ÇZ
l:K

}-z.

-]

<aH
0Q
g
3
n
<

m
'D

8

\

N
D
Z

E
E

g
0
C

(/)0

©

0
>
6
:ã'0
0
(.n0
0
0

C

0
C
a)

e

3

0

0

>
C
D
0
C
a)

0

Z
D

1'

0

E
3

0
0

0
>
C3

0
d
E«
Z

>
0

Q.

E

0

>

<
.D

C

a)Q



€ 1110\CAÇÃO E TEeNO10GU DA IHFO
FORÇAS MRA \lENCERACRBE

30 DE OUTUBRO A
OI DE NOVEMBRO

Centro Universitário
dos Guararapes

Jaboatão dos Guararapes/P11

«- @;l@ig:....&. mm ++ -.: -'- .: :

Infwmaçõesgwww.faaüdH«i



PROGRAMAÇÃO -- 30/10 a O1/1]/2017

:SF19y.NP:k-: K!.@ : $Q/i0#Pl?'

Heíi f;rin.:ipaf

''l' l;iblÓÓ ;.- ' '
= .a ;ao ::-.

1-1.ii; Pt íri :trai

W

$ &lo :3e Püulã - Pr©fe $ í

l)Ci / UFFF
anaíldõ FiaÍÇ - CoüâuÍfüÊ'ã

JGêri.s G,ed:= - Especiali-;ta

Leonefda (ü$ rü -- pfc:fpssor

8$. C - };: ,qndür

8çÍ C - liP Ã{3dõf

à$. ( - }:g Âü $ í

Lümb. de

[ :.}/n ! ir'.}caç:c

?euo vúvidõs
$ $ 8o d© Âbe í Feitor ;Co.a vida'!os;

Ccicrdp'loção üü'al;
Coorderseçéc i.i=al

R aul Ju ngm .l;tã lesif 'ü?né%ica ü}

ücve:rl;+í !-ru Tempos dp C:lçl'

?ãle (fa Tegiát} C2

6estãn .!ó TecnolEngia InQv:içfo'd e
Criativ:f CM Tempos de Crise

P&lestrê Temál:icü 03

Criatmidõdf; e inova.;!i-:l ern Análise Je

Ricardo Esslngür
Pf idente d fg P

Géudla F nhüifa
$ f l)8{B $cie $

18M Ânalytits



PROGRAMAÇÃO -- 30/10 a O1/11/2017
=::'TF81g

Fvpnt'a
l$1i$êêi!. .:: 3l::â::,=,M:...hM=.!:.4:. ,:,:,E=iú

tlalí Principal

.Pg.'q!:à.l$;PQ;= Credenciamcnlo
I'=::i:iãriül;!::'
l o$99;1=:2ãlllq.=t hlaStri GPAOr

l:'.;:ll:=!B;l::.':;l;=11üq ' MãiiióÕ: :8ã.ÇÓÚ'. -:l
1..iilloíqqÓ :l,; .:{ Ever]tc]
08:30=09:(X) :- Lailçnrner {o

09;q).- .=:-: :: 1l-. .' Progra ri:ição fnlensivõ

;'fflSl11 E! l ::'l(;~::\:i'gi:)''l$;t:!ÚliiãB; :i;:.:' !Ü:

l ;i..g;::ll.It il :;\(:1= (3;g11:;;1Ê:: l :l'ÕÉlãÕH:i,ÜllâÓh
\u b #'l+r+prüpl lrliiÜ3w\SPiwgw: a : fv----- ""---v w vm 'W:t'q W'.R l:i# 'M w'm+»Mç$ nH

JllÍ8 {Ê ! iJ:.i'l.,-.: - :.:.. :::Si:. :,Ir::gl: Irlsu-L'or
Cíiaçã+ de'yNêê.ê CMS IUpb. )KI,.' f:ibid Ja] dclir.o .. Jcír:.]libt:i -
:ã:*:; 8':1:1$ ;&lã Üã:l &$3kllÇiliÉlã MasT{ t}

Ê fõ i Lilcian - Professor F8V

W

Labor óf Q de {af fmé iu

Sala 2

&
Êor'iülo P:n8ía e * PfóÍeSSüf

fCIIPê CãiBdG « }lf©fe$$Qr

L or) fd© (astfü - ? ofess r hb, de
UNÊFG

{ &tídias edu : v

8ank$ystem

i is X vier
GI wu Sõr ã

8icãfd õó íl\'õj$ii í

$ 1ãS

galã $

fülwu9
3UM? gf s l

Cü7caqui

8ecríqü#? Feríeií'a
mass m L i ü
N$uson Ta5 sa

s$
$al $

SmaKne{

RodriElo Cunha

R#ardü {eiee

s...,t .'r>'



Sala 3'' ' " $ :;:1$j:'$.;.ü,ii{.
HorádQ Artigo - Autoria

Dozqóeed: Uma ferramerlía f:,a ra colei;! e visui3lização de/eed6ocks sobre
dados publicados n;] weó
Helton Santos, Marceio lura S . Oliveira, €3eínadctte Loscio
Funcionalidades, caracl:erísticas e limitações das plataformas de participação
p colaboração: uma .snállse comparativa
rosé Antânio Pedra dos Santos, JoígE' Correia Neto, E11en Souza
DescnvoEvímcnto dc /Washups para Análise dc Dados Abertos da Internet
Esi:udo de Caso 8 Partir de Dados do Consumidor
Dar\ilo Pereíra, IMõrcelo lura S. Oliveira. Ellcn Souza, Traço Alves 13é'rnafdo
nte rva lo

.14:30

15:30

].6:00

17:00

Tt\e manclgement by prücesses cose study in editor
CafÍa lasso
Relação crltrc uso das tecrlologlas de informação e escolhas de gratJuaítdos
Ademir Nascimento, Adauto rosé Valentím nJeto, Jar\.anda Pinto
Trl) bala)o Cor\vedado -- NE PSI

Sessões Técnicas 2 & 5 -- Goverriariça ê ParticipqçgQ
Sala 2

Hodf'i9. Artigo -- Autoria

14=00 Uma Proposta de Implantação dp Goverrlanç.l de TIC erra {ristituiçõcs
Federais de Ensino
Niíson Oliveirta

Governoncc Practices oj iCT tn the t:edcrol Public Adínlr\istratton for H.isk
?Wanogement in the Process Dimension
.Alem Santos, Darillo Arljos, Mariannc Diniz da Sll,/a
Criticou Success Foctors Jor !rnpleíi\er\tina lílÍorrT ot on Systerrls jrom the
perception of users
Platina Fonseca, Ernani dos Santos, Dcnrlis Souza, Morjarlc! Armstrong
Santos de Mirando. Tainã Sãrltos
Intervalo
Análise de Opinião dos Usuários dc Ptataforfnas de e-PaN/cipoçõo e e-
Co/aZ)oração: um Estudo de Coso do Portal VOTENAWE8
Eliaquim Nascimento, Eilen Souza, Jorre Correia Neto, Dotiglas Vitória
A Civil Elngagerrieni in !he Constructicn oÍ Government Solufions:
!Motivatianol Aspecto ojGiobal Gov Jam Participonts
Bre'lo Gonçalves, Kiev G;lma
Usa das redes sociais por órgãos púl)bicos no f3íasil e possibilidades de
contribuição do ínoílitoramento para gestão

i5:ÕÓ'
$

$'

i3a ':$::
f'H

€

Horário '' Artigo -- Autora



14#(B
$

Íli .l:w

Ma=eagenl siírlulaç.lo e :n.áíi! : e e 'entes disc:,:i-=.5 CQmJ suporte À
Eesii:t: dü IfoCPssü Cn prod.iç:-o d{ poços d ] Petróleo
And'e N,:to. {3ut :mberJluu Síhi, Tpófi o Cõm:lra '.,ectlaio
E'll$t:rivi=hlmEF.iQ d{. um A3lirã iJ::- Mó\ el para .a lixilíâr o ZolEúrÜeR:D
menu);a dc- qíscü ( iíH.tlCU
?üt i $iÊva. j n áühü Listam. :Íã:ü g

fdobile opp tci:l üns }n t'tistoHPt senice: ü sc s:udF oF ;bp t; {i(:ÉU$aA

Lay' :. Pessc.a. L{ ií,i Oiivl~lra, Gevsc Ch.]vi:s

#
':;ÊI

Jã$!3811
ji&:A=..;il&ÊI

}$=aú'

'lfY: 'l.
l : .;ç;}.i

€

Võ+id.}çã: da íer..iisilnS d{. solírH'l?re moàlfp
jüiia ÀiKíü$dã; P8çen 8 h Caç;üln c

AnÂ)is( dç Feri; Jos ,A'l En\ lqlbiiçndos de 2(X)6 ü ?: 16 SD3rr' blÂTi'm.i de
Inform..Çáo CORTébil n= Nc.-ist.i Cora!.ib;lid.ldP finõnç :s IUSP}
An.:] Clêr.] (.de P«]irünci. flurí-,v.]dn C.Cü-p.:,:t,iQ]# ]r. .A ess.jr.dra CColirt
Ã$fiw!!üfa de Prpçlsão: um W geü k ü da $üsa d.{ \cl&[0
j%nü ( arü e. dü f:ó;ndõ. &m d:} Mfr8 ;d ' Veríssip%o. Âlío$wõdfü ( ,ü i

l & v;ür%tc f'Ê3$moB$ er$w$ç$das
Prof; f?'i$ on \fi ifa

:Ü!.'; $$sli8 .b:
):#léi'::ài?

[ÚNlit41 pãÜ'êi.'rq.ná ii á ]]= '::::1::':k
7':l: iíiêú :ií:ddh'gÁliÊiíüHEI'f;rikiHl::!jjjl

Í .}F$ (.
]#í*$ íéã Tpü'$'tã l ã 3

Â c(c;'lüqi fíf{3fi;k p a$ doces;a?;/Zab. o
íit:!tvlçlndt' p9r ) }le tCr i Cí\:(

i al $ íõ "remãÇiw 64

Cí.Htivid de .}lravés dd Éc:iologi-=: B pl:'rs í* :1% !$M $3lv&dc:r



:&: Tl: ::;QUA.8 .Uf".pe jR4914:l0u{./.'
Cvefxto

Hall Pfincápãj
Â

;€.

Cre8en l m n o
;y$y.l;$3i ;%? ê& P ã18ã&afõo

[venit©

T"P&

LóÊmfa{8üü de informa:iü:}
LBbara ã dc níofmÀ i :a

Enw'rrõmeníü
Avaliação e JulB.:rrif'ítta

b ufnb r (8€tü6G --

Fira e$sor UNiNj%3SÂU

f<icardo Dãfly.'!8iJ
Pesquisad or do NI(.C/Ui:Fní:

RCÜ: ção {lo$ N:vais dc Corri;Í;ç3o ;lo Br \tl: Qi.ill c Papel da Tc(''tiloilla (!,à
iOÍC)ríu õíã 0 }

Odiflei ;daãn grlo* 8 :waf Luc#a=o, Gulthüímç VV! d aho
:sÍudo d© Ma? w:en o Sls ep Á o sobra ü$ Tafxdêa(}as c Desaf os8ü

3ull sndsof Füfí Ir
Ailrooriação dc hlídt8$ Sociais: unia Píopos!.a du FL40dplo de An:::l;sc Adrtalto
SÊlvõ* [fnan{ dõs Sün $

Prcmiação Hackiahcr
Prcmiaçgo Aniêoç
&to dcn enchi'ía



CAPES

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE
NÍVEL SUPE]UOR

Diretoria de Avaliação
SBN - Setor Bancário Norte - Quadra 02 Bloco L Lote 6

70.040-020 - Brasília, DF

T)F f'T . A n A f- A í)
'l/& x v
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Brasília, 10 de novembro de 2017

Diretora de Avaliação
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Association for
Computing Machinery

/This is to certífy that

DR. MILTONLUIZHORN FIEIRA

havirlg fulfilled the requirements for
Profissional Membershíp has

been admitted as a member ofthe

Association for Computing Machinery

' a/Membe-r Si-nce July 2013

Vin ton Cera, Presiden{

Association for Computing Machinery
Advancing CompuTing as a Science & Professlo!
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GRAPHICA l3F LORIANoPOLIS SC

XXI SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO
NATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGINEERING FOR ARTS AN[) DESIGN

Certificamos que o trabalho intitulado

LEITURA VISUAL DA COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DE
EPOCA SOB A OTICA DO CONTRASTE

de autoria de

Luciane Ropelatto
Rica rdo Triska

Milton Luiz Horn Vieira

foi apresentado em sessão técnica no GRAPHICA 2013
XXI Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho

Técnico e X International Conference on Graphics
Engineering for Ans and Design - realizado na cidade de

Florianópolis - SC, Brasil, de 03 a 05 de novembro de
2013

Marília Mate)s Gonçalves
Coordenação Geral GRAPHICA 2013 Presidente da ABEG
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RAPH CA']3
FLORIANÓPOLIS SC -/

G
XXI SlhlPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO

:NATIOPéAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGINEERING FOR ARTS AND [)ESIGN

Certificamos que o trabalho intitulado

QUADRINHOS DIGITAIS: MARKETING E
COMUNICAÇÃO VISUAL

de autoria de

Eduardo Evangelista
Milton Luiz Horn Vieira

Gílson Braviano

foi apresentado em sessão técnica no GRAPHICA 2013
XXI Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho

Técnico e X International Conference on Graphics
Engineering for Ans and Design - realizado na cidade de

Florianópolis - SC, Brasil, de 03 a 05 de novembro de
2013

Marília Matos Gonçalves
Coordenação Geral GRAPHICA 2013 Presidente da ABEG
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XXI SI UPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO
NACIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGINEERING FOR ARTE AND DESIGN

Certificamos que o trabalho intitulado

DO CINEMA AO MAPPING: A IMAGEM EM
MOVIMENTO NA PAISAGEM URBANA

de autoria de

Paulo Henrique Wolf
Milton Luiz Horn Vieira

foi apresentado em sessão técnica no GRAPHICA 2013
XXI Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho

Técnico e X International Conference on Graphics
Engineering for Ans and Design - realizado na cidade de

Florianópolis - SC, Brasil, de 03 a 05 de novembro de
2013

Marília Mate)s Gonçalves
Coordenação Geral GRAPHICA 2013 Presidente da ABEG
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UNIVERSIDADE DO $UL DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO

A Universidade do Sul de Santa;,:Catarina - UNISUL, através da Gerência de
Ensino, Pesquisa e Extensão, certifica que MILTON LUIZ HORN VIEIRA participou

do Seminário Nacional de Inovação 2011 "Empreendedorismo como

Elemento Estratégico para Competitividade'', na J14esa Redonda; A
inovação no Estado de Santo;Catarina e o Parque de Inovação Sul
Cafadnense no dia 27 de maio do corrente ano, no Campus Universitário de
Tubarão

Tubarão, 09 de abril de 2012

B rto BoffPaulo
Desenvdl- lento Científico e Inovação Tecnológica -

i:l:l:lli:;lil:::il!:

!ECAi
Diretor da Agência de Gestão

ií6'Mazzucco
Pesquisa e Extensão

Campus Universitário de Tubarão .- Av. José Acácia Moleira, 787 - Cx. Postal 37C - 88704-9QO - Tubarão .- SC - Pane. {48} 3621-30C0
Unidade Universitária de Araranguá: Rodovia Gcv. Jorre Lacerda..;9:101 - Jardim das Avenidas - 889CO-C00 - Amranguá -- SC -- Fere. (48) 3521-300e

Unidade Universitária de Braço do Norte: Rodovia $Ç:4Ê2i: Km 05 -- 88750-D00 - Braço do NcKe -- SC - Fode (48)3658-7249
Unidade Universitária de lçara: Rua Marcos R08'ans. 309 - Centro - 88820-00C - içada -- SC -- Fome: (48) 3443-3050

Unidade Universitária de !mbituba: Rua Sanlana. 9$7 ;= Porta! da Vila - Vila Nova - 8878Q-OC0 - 1mbituba - SC - Pane. (48} 3255-0691
Campus Universitário da Grande Florianópoiis; Rua Pí$f@í@;Reirtoldo Aives1 25 w Bairro Passa Vinte -- Fazenda Pedra Branca «- 88'1 :32-00C - Palhaça - SC

Unidade Universitária i:ba eoa&o: Rua Tmlena. 2{9 -' Centro - 88010-010 - Floüanópclls - SC
Unidade Universitária Norte da Ilha; :Rp$çv@ $G,. 48:1ii Km 19:-Barro Canasvleiías - 88050-C01 - Florianópolls .- SC

Unidade Universitária Padn Róh i;;:::Rü;a Padre Rama: 4C4 - Centro -- 88010-090 Flcrlanópoiis - $C
Unidade Universitáàa Ponte do !marfim: Rua Jogo Pereliã dcs Sa:Rios: 303 - Bairro Ponte do imarulm - 88130-475- Palhaça - SC

Fere:: (46) 32'79-1 't00
Nome pago: hüp=//www.unisul br



©AGEnC
NÚCUO DE INO\aÇÃO E EMPREENDEDORISMO DA UNISUL

Of. AGETEC/Pro-PPGI oi7/zolz Tubarão, i7 de maio de 20iz

Milton Luiz Horn Vieira
Secretaria de Estado de Sustentável - SDS
Diretoria de Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação

Ao

DCTI

Prezado Senhor,

Encaminhámos a certidão de participação no Seminário Nacional de
Inovação 2011 Empreendedorismo como Elemento Estratégico para
Competitiç'idade"

Agradecemos a participação.

Atenciosamente,

Agência de Gestão, Desenvolvimento Científico
e Inovação Tecnológica - AGETEC

UNISUL

Campus Universitário de Tubarão: Av. Jasé Acácia Moreira. 787 - Bairro Dehon CEP: 88704-900 - Tubarão/SC - Fine: (48) 3621-3360

Campus Universitário da Grande Florianópolis: Av. Pedra Branca, 25 - Cidade Univenitáría Pedra Branca - CEP: 88137-270 Fblhoça/SC - Fine: (48) 3279-11 78
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE - FURA
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE

UNIVILLE

DECI .A F A(''ÃOx.r x.J x./ A.dx = x bA n. nl/ x x v

Declaramos. para os devidos Rins e

dç'fieira
e ritos.

Projetos
que o(a) Dr(a). Milton

de Pesquisa:onsultor(a) da UNIVILLE,
,Ulz Hora

modalidade
participou

Demanda
como

Interna Anual (DIA), até

prometo avaliado.
período de 05/1 0/200910 1 9/ 1 2/2009,

totalizando

Joinville, 29/01 /2010

Campus Joinville
Campus Universitário, s/n - Bom Retiro

CEP. 89219-905 - Joinville/SC
Fone: (47) 3461-9000 - Fax: (47) 3473-0131

www.univílle.br

Campus São Bento do Sul
R. Norberto Eduardo Weihermann. 230 - Colonial

Caixa Postal 41 - CEP. 89290-000 - São Bento.do Sul/SC
Telefone: (47) 3631-9100
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a

ilton Horn Vieira

participou do 4' Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para
Aprendizagem realizado na Universidade Federal de Santa Catarina na
qualidade de

da Mesa Redonda:
Digital na Educação'

5 a 7 de Novembro de 2009

B
#

Prak6sora Alise T. Cybis Pereira, Ph.D
Presidente do 4e CONAHPA e 3Q ICBL

)rofessor Dr. Tarcísio Vanzin
Coordenador do comitê científico do 4e CONAHPA

b

Ü
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F

'B Intef'active
W

Aíded Blended Learning

participated on the International Conference on Interactive Computer Aided Blended
Learning, that was hem on Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil, as
Participant of the round table discussion:
'Canvergêncía Digital na Educação".

B
F

PrciãlÉsora Alice 't Cybis Pereira, Ph.D
Presidente do 4e CONAHPA e 3Q ICBL

)rofessor [)r. Tarclsio Vanzín
Coordenador do comitê científico do 4Q CONAHPA
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XVll Seminário de
Iniciação Científica - 2007

«:a'gã$Hg.iiFEDERAL DE SAN TA CATARINA
DE PESOU ISA

RTI FI CA DO
Conferido ao Professor

MILTON:LUIZ HORN .VIEIRA

por tql participado dà Comissão Avaliadora doi

trabalhos apresentados po XVll Serv$nárío de

In:ida:ção Çientífiçq da UFSC rqatizádo em 04 de
outubro dé 2007; *Da área:;de Ciências

Humanas""a;Sociais .

Florianópolis, 23 de novembro de 2009.
&

bb. h:
Prosa. Débora Pé:res Menezes l

Pró Reitora de Pesquisa e Extensão
PRPE/UFSC
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XVI Seminário de
Iniciação Científica 2006

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRó-REITORIA DE PESQU ISA

CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ciKNHrico

E TECNOLÓGICO

CE RTI FICA DO

Prosa. i)ébora Pores
Pró Reitora de Pesquisa e Extensão

PAPE/UFSC



XV Seminário de
Iniciação Científica 2005

NIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRó-REITORIA DE PESQU ISA

CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO C{EN'ÚF{CO

E TECNOLÓGICO

CE RTI FICA DO
/

Conferido ao Professam

:2,:';'
E

/

Prosa. Débora Pores
Pró Reitora de Pesquisa e Extensão

PRPE/UFSC



Assunto: 'P:k'BSPAM'k+'P Certificado de pm'ecerista - Milton Luiz Hom Vieira
De: "Guia do Estudante" <avaliacao.ge@abril.com.br>

Data: Wevi 23 Sep bo01. lfsc.7:05 -0300 a(@mboxl.ufsc.br>, "mlvieira@hotmail.com"

<mlvieira(@hotmail.coma

íonouT"Abra

São Paulo, 23 de setembro de 2009

Declaro que o professor MILTON LUIZ llORN
VIEIRA participou como parecerista na área de Design
Gráfico da avaliação de cursos superiores realizada pelo
Guia do Estudante(GE), publicada na edição G.E
Melhores Universidades 2009.

$.h ü$
Fabio Volpe
Diretor de Redação
Guia do Estudante - Editora Abril

23/9/2009



Mensagem de Impressão do Windows Lave Hotmail Pago 1 of l

ifwWindo\.\'s Lave

@

Certificado de parecerista - Milton Luiz Horn Vieira
í.)e: Guia do Eseudõmq:e ÂbÉ'Ê! (avõilamo.ge©õbrli.coi-n.br)
[ilvla<i: = erç?!-feira, 7 de olituhro de 2008 14:44:27
Para: mivÉeÉ!"a@h n â l.caIR (n"EivieÊra@hotinail.com)

MELHORES
UNIVERS]DADE$

.W...:: 2888

São E)ttulü. 7 dc o itubro de 2{j{)8

i.l)e(lato (] }e o(ê\) prof'essot(a} l\lIL"í'ON LtllZ l10íiN
\'ll;:IR/4 partia'içou como parece:lista 11a(s} árcaes} ({e
[)csign (;ráHicíl dít avaliação (]e cursos supeiiorc's
leaii2't)da Feio Guia do E.studêtnt.e ((}E). l)ublictdt ! t

e ü çãü (l;li: \'íelho} es t;ltivetsidades 11(}08.

/

/

Rica rdo Loinhardi
Rede\tor-clletb
(guia do Estudante Editora /\blil

http://by 1 29w.bay 1 29.mail.lave.com/mai l/PrintShell.aspx?type-message&cpids-9dOc6 . 7/ 10/2008



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE - FURJ
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE

UNIVILLE

/

.UE,l... t,A..k<.AÇ'..áU
l

Declaramos, para os devidas fjn s.
Vieira participou como Avaliador(a) d(
período de 1 8,/] 0/2007 até 05/1 1 /2007.

eÊitos, .3ue o(a) Dr(a). Milton Luiz Hom
Projetos de Pesquisa da UNIVILI,E, nü

Joiniville, 06./12/2007

Campus Joinville
Campus Universitário, s/n - Bom Retiro

CEP. 89223-251 - Joínville/SC
Fere: (47) 3461-9000 - Fax: (47) 3473-0131

www . uníville .b f

Campus São Bento do Sul
R. Norberto Eduardo Weihermann. 230 - Colonial

Caixa Postal 41 - CEP. 89290-000'- São Bento do Sul/SC
Telefone: (47) 3631-9100
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AHFE
Internacional

luman Fadors

"êH:=:'

IOth International Conference on
ind Ergonomics
il:llwand thé'Affiliated

&nê: iotli July 24-

Washington Hilton
q..' ' '- #.

@@Washington D.C.. US©

H 2019
www.ahfe.org

::r Ê ili;i w

ACCEPIANCE LETTER

Milton Vieira
UFSC. Brazil
milt on .vieira@ufsc .br

January 23, 2019

Dear Milton Vieira

We are pleased to inform you that your submission has been accepted for Oral
presentation at the 10th Internacional Conference on Applied Human Factors and
Ergonomics and the Affiliated Conferences to be hem at Washington Hilton, Washington
D.C, United States of America, 24-28, July, 2019. (http://ahfe2019.org) '

Paper ID#: 1060

Paper Title: Osteology digital game study: the box of cones

The acceptance.decision Ís based ón peer-reviews conducted by conference chairs and
assigned reviewers from the scientific committee.

[For inclusion in the AHFE 2019 Conference Proceedings and program, at least one
unique registration per paper or poster is required].

Whether this submission is a paper presentation or poster demonstration, your full
paper (optional) will be included in the Conference Proceedings if submitted along with
the signed Springer consent to publish agreement form by the -posted deadline.

We look forward to seeing you in Washington Hilton, Washington D.C!

Sincerely,

AliIFE 2019 Administr ation

Questions? Please send to support(ê)ahfe.org
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DESENVOWIMENTO DE PROJETOS DE CURSOS NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
DEVELOPMENT OF COURSE DESIGNS IN VOCATIONAL EDUCATION:
A LITERATURE REVIEW

DESARROLLO DE PROYECTOS DE CURSOS EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL: UNA REVISlóN DE LA LITERATURA

Crislaine Gruber*

Alice Theresinha Cybis Pereira**
Milton Luiz Horn Vieira* **

Lizandra Garcia Lupa Vergaram * * ":

Resumo

Este estudo investiga como tem ocorrido o des/gn de
cursos na educação profissional, por meio de revisão ín-
tegrativa da literatura. que incluiu 44 pesquisas, entre arti-
gos, dissertações e teses, publicados de 201] a 20]8. Os
trabalhos revisados apresentam métodos, Érameworks,
cursos e recomendações. Os temas de destaque(educa-
ção por competências, colaboração, flexibilidade, impor-
tância de realizar atividades autênticas e práticas) vão ao
encontro do objetivo principal da educação profissional:
formar para o trabalho

Palavras-chave: Desigr7 instrucional. Educação profissio-
nal. Revisão integrativa.
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Abstract
This study ínvestigates how the design of vocational
educatíon courses has been occurred, through an
integrative review of the literature. which covers 44
researches, íncluding articles, dissertations and theses.
published from 20] 1 to 201 8. The revísed works present
methods, frameworks, courses and recommendations
Híghlighted themes (skills education, collaboration.
flexíbilíty, importance of performing authentic and
practical activities) meet the main objective of vocational
education: professional training.

Keywords: Instructional design. Vocational educatíon.
Integrative review
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Motion Capture Automated Customized
Presets

Wiliam Machado de Andrade(W), Jonathan Ken Nishida.
Milton Luiz Horn Vieira, Gabriel Souza Prim.

and Gustavo Eggert Boehs

DesignLab, Departamento de Expressão Gráfica -- Centro de Comunicação e
Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, CCE,

bloco A, sala ]O], F]orianópo]is, SC, Brazi]
{w. andrade, milton. vieira, gustavo. boehsJ@ufsc. br,
{j onathan. nishida, gabriel. primJ@posgrad. ufsc. br

Abstract. Motion Capture technologies transfer coordinate data from the
human body movement and locomotion to a digital structure in order to move the
avatar according to the actions performed by a person, creating digital animation
function curves, marking as a keyframe each fume captured in a timeline. Those
keyframes create excess of short movements as they tiy to correct the coordinates
to a distinct virtual character from the real person who originated them, making
the avatar quiver each time it peiforms any actíon. For animation purposes, in
order to produce visually harmonic movements, it is necessaiy to remove man-
ually the exceeded keyframes. The present study proposes an automated scripted
method to reduce the amount of keyframes, keeping the shapes of the function
curves, in order to customize the aesthetic gestural properties of characters ani-
mated by MoCap. It is presented a graphic comparison from before and after
applying the automated customization proposed.

Keywords: Motion captura ' Customizable FCurve MoCap keyftaming

1 Introduction

Researchers have approached Motion Captura (MoCap) techniques and technologies
for distinct applications with varying characteristics. From health studies to fictional
character animation, MoCap oüers results that may requere adjustments to provido the
output needed by its users in their diverso fields.

Some of the treatments related to MoCap data includes calibration strategies [1],
correcting occlusion and denoising from markers or missing points [2], 1oss]ess com-
pressions [3], and storing the sessions to organize databases of movement.

The current study presents a di#erent approach, conceming the refinement of the
animation, originated âom MoCap sessions. Such subject derivas from the authors'
empirical experience while producing an experimental animation series. Some of the
problems observed during production met viable solutions such as the ones listed
above. One did not: the high frequency of the data makes it diMcult for animators to
edit captured movements.

© Springer Natura Switzerland AG 2019
W. Karwowski and T. Ahram (Eds.): IHSI 2019, AISC 903, PP. 105--1 10, 201g
https://doi.org/IO. 1007/978-3-030- ll 05 1-2 16
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Style Invariant Locomotion Classification for Character Control

G.E. Boehs and M.L.H. Vieira

Departamento de Expressão Graâca, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brazil
{gustavo.boehs, milton.vieíral@ufsc.br

Abstract

We presettt a real-titm s)atem for character coKtrot ttmt reties on the ctassijication of tocomotive actiom in sketeta! motion
captüre data. Our method is bote progress dependent and st)le invariant. Two deep neuras ttetworb are used to correlate bod)
share and implicit d)namics to locomotiva topes and trair respective progress. In comparison to related work, our approach
does ntot requere a settlp step arü enabtes the tiver to act in a ímtural, unconstrained manter. Algo, oito method dispíays better
pedormattce than the reíated work in scenarios wtwre the actor pe$owns share chances in direction and highty stylized motions
while maintaining at teast as good pe$oYmance in other scenarios. Our motivation is to enable ctmracter cofttrot ofnon-bipedat
characters in virttml prod1lction and tive immersive expeüences, where manKerãsms in the actor's pe$ormance ma# be an issüe
for previous methods.

Keywords: motion captura, animation, motion contrai

ACM CCS e Computing methodologies --> Computer vision Motion captura; Animation - Motion captura

[. Introduction In this paper, we present a method for locomotion classification
that adequately deals with global movement and motion stylization.
Our method uses two deep neural networks(DNNs) to classify
the action's type and progress. We then synthesize new animations
using type and progress parameters to contrai a set of pre-existing
character animations.

In the last decade, low-post equipment for capturing body and hand
moüon(Microsoft Kinect, Leap Motion and others) has become
available in the marketplace. The existente of such equipment has
motivated research in action classification for character control,
especially in gaming applications. One relevant aspect of character
contrai through motion classification is the possibility of animating
characters whose anatomia fcatures are significantly different from
those of the captured subject [SOL13, RTK# 15].

We have focussed on locomotiva actions because dealing with
more gestural movements using an action classiâcation approach
would require the existente of an extensivo library of pre-existing
character animations, making it impractical. A more efHcient ap-
proaçh for such movements are data-driven pose mapping tech-
niques [BVGP09, YAH10, CIF12, RTK#14] .

While these consumar-grade devices output skeletal data similar
[o that of professiona] motion captura equipment, actors behave un
naturally due to the instrumento' small capturing volumes. Because
of this constraint aclors mimic locomotiva behaviours in plane, in-
stead of moving around the environment. Algo, current methods
do not dual with the classification of actions performed in stylized
ways.

We compare the features of our approach to the related work
(Section 7). We algo compare the precision of our approach to a pre-
viously proposed method using support vector machines(SVMs)
and nearest neighbour search(NNS), and to alternativos implemen-
tations of our method. We show that the performance of our approach
is at least as good as others when the users move in a straight linfa
and neutral manner, but significantly superior when the movement
includes chances in direction or signiâcant stylization.

Controlling non-humanoid characters through motion captura
classification is a desirable goal in applications such as virtual pro-
duction and lave immersive experientes. Nonetheless, in these con-
texto, users tend to act more naturally than in front of a Kínect
device. They move around the environment and perform actions in
varying styles.

The main contribution of our method is its ability to classify
human locomotion, for character contrai, in a natural setting. Tbe

© 2018 The Authors
Computer Graphics Forum (G) 201 8 The Eurographics Association and
John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd. 537
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Estudo comparativo prospectivo para a avaliação da reabilitação
de usuários de próteses com amputações transtibiais

Prospective comparative study for the evaluation ofprosthetic
rehabilitation users with transtibial amputation

Gabriel de Souza Prim
Francisco Assim Souza Santos
Milton Vieira
Vector Nassar l

Abstract /rzdívidzzaZs wif/z üanstíbiaZ ampufa-
tions Rate di$cutties in pedorming marca and
star in balance, directiy a#ecüng their quality of
bife. Tke üse ofprostheses can enable the rehabil
Itation ofthe individual, but we question how ef-
fective are jor certain tasks and how they cata still
improve. To evaluate the prosthesis for tramtibial
amputation, a comparativo study was conducted
with two groups: Amputee and NOT Amputees.
With the help of Motion Capture technology
was heid measuring the anglos ofstatic balance,
}vctlking speed attd scores in the execution ofdaily
activities. The resuits indicate that dispersions of
brger static equilibrium angles belonging [o the
group amptitees. !n terras ofaverage speed marca
and in scores ofDaily Activities, there was bet-
ter performance for the group ofNOT amputees.
Eram tais it was ako identi#ed tRaÍ the technica!
characterisücs of trnnstibiat prosthetic could {m
pac rehabititation ofits members.

Key words Prostheses, Marca, Technology, Mo-
tton captura

Resumo /rzdiüduos com amputações frízrzsü-
biais apresentam di$cuidades em realizar marcha
e manter-se em aqui! brio, afetando direfamettte
2 sua qualidade de vida. A utilização de próte-
ses pode possibilitar a reabilitação do ittdivíduo,
mas questiona-se o quão e#iciertte são para deter-
minadas tarefas e como ainda podem melhorar.
Objetivando avaliar as próteses para amputações
transtibiais, foi realizado i+m estudo comparativo
=om dois gnípos: Amputados e NÃO Amputa-
dos. Com o alo=ílio da tec7tologia de Captura de
Movimentos, realizou-se tnensuração dos âttgu-
!os de equilíbrio estático, velocidade de marcha e
pontuações na acecução de atividades diárias. Os
resüitados indicam que as maiores dispa'iões dos
ângulos de equilíbrio estático pertencem ao grupo
de amputados. Em relação às médias de Veloci-
dade de Marcha e nas pontuações das Aüvidades
Diárias, constatou-se melhor desempenho para
o grupo dos NÃO amputados. A partir disso, foi
identi$cado ainda qí&e as caractedsticas técnicas
das próteses tratlstibiais podem impactar na rea-
gi!itação de seus usuários.

Palavras-chave Próteses, À4archa, Tecnologia,
Captura de movimento

Centro de Comunicação
e Expressão, Unir ersidade
Federal de Santa Catarina.
R. Eng. Agrónomo Andrey
Cristina Ferreira s/n,
Trindade. 88040-900
Florian6polis SC Brasil.
gabrielsprim@gmail.com
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Style Invaríant Locomotion Classification for Character Control

G.E. Boehs and M.L.H. Vieira
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Abstract

Ve present a real-time system for character contrai that reties Olt the classi$cation of Locornoüve actions in skeletal motion
:apture data. Our method is bota progress depetldent and style inNariant. Two jeep neuras neDworks are used to correlate body
chape and implicit d)natnics to locomoüve topes and their respectivo progress. In comparison to relatei work, our applnach
ides not requere a setup step.and ettables the üser to act in a natural, urlcomtrained manter. Algo, our method displa)s better
)elformartce tEaR the related work in scenarios where the ctctor pelforms sharp chmges in direction and highl) SDlized moüons
vhile maintaining at least as good perfomance in other scenarios. Our motivation is to eltable character contrai afnon-bipedal

characters in virtuial prodmtion atü tive immersive experiences, where mannerisms in the actor's performance ma] be an issue
for previous methods.

Keywords: motion captura, animation, motion control

ACM CCS e CompuLing methodologies --> Computer vision - Motion captura; Animation - Motion capture

1. Lltroductíon
In this paper, we present a method for locomotion classification

Lhas adequate]y dea]s with g]oba] movement and motion stylization.
Our method uses two deep neuras networks(DNNs) to classify
the action's type and progress. We then synthesize new animations
using type and progress paramelers to control a set of pre-existing
character animations.

In the last decade, low-post equipment for capturing body and hand
motion (Microsoft Kinect, Leap Motion and others) has become
available in the marketplace. The existence of suco equipment has
motivated research in action classiâcation for character control,
especially in gaming applications. One relevant aspect of character
contrai through motion classiflcation is Ihe possibility of animating
characters whose anatomic features are significantly different from
those of the captured subject [SOL13, RTK8 15].

We have focussed on locomotiva actions because dealing with
more gestural movemenLS using an action classification approach
wou[d requere the exísLence of an exLensive ]ibrary of pre-existing
character animations, making it impractical. A more efficient ap-
proach for such movements are data-driven pose mapping tech-
niques [BVGP09, YAH10, C]F12, RTK#14].

While these consumar-grade devices output skeletal data similar
[o that of professiona] motion captura equipment, actors behave un-
naturally due to the instrumento' small capturing volumes. Because
of this constraint actors mimic locomotiva behaviours in plane, in-
stead of moving around the environment. Algo, current methods
do not dual with the classification of actions performed in stylized
ways.

We compare the features of our approach to the related work
(Section 7). We also compare Lhe precision of our approach to a pre-
viousjy proposed method using support vector machines(SVMs)
and nearest neighbour search(NNS), and to alternativos implemen-
tations of our method. We show that the performance ofour approach
is at least as good as others when the users move in a straight linfa
and neutral manner, but significantly superior when the movement
includes changes in direction or signiâcant stylization.

Controlling non-humanoid characters through motion captura
classihcation is a desirable goal in applications such as virtual pro-
duction and live immersive experientes. Nonetheless, in these con-
texts, users tend to act more naturally than in front of a Kinect
device. They move around the environment and perform actions in
varying styles.

The main contribution of our method is its ability to classify
human locomotion, for character control, in a natural setting. 'lbe

© 2018 Tbe Authors

Computer Graphics Forum(Ê) 2018 The Eurographics Association and
John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd.
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DESENVOWIMENTO DE PROJETOS DE CURSOS NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
DEVELOPMENT OF COURSE DESIGNS IN VOCATIONAL EDUCATION:
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE CURSOS EN LA FORMAClóN
PROFESIONAL: UNA REVISlóN DE LA LITERATURA

Crislaine Gruber*
Alice Theresinha Cybis Pereira**
Milton Luiz Horn Vieira***

Lizandra Garcia Lupa Vergaram''' **

Resumo

Este estudo investiga como tem ocorrido o des/gn de
cursos na educação profissional, por meio de revisão in-
tegrativa da literatura, que incluiu 44 pesquisas, entre arti-
gos, dissertações e teses, publicados de 201 ]a 20] 8. Os
trabalhos revisados apresentam métodos, framen'orks,
cursos e recomendações. Os temas de destaque(educa
ção por competências, colaboração, flexibilidade, impor-
tância de realizar atividades autênticas e práticas) vão ao
encontro do objetivo principal da educação profissional:
formar para o trabalho.
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nal. Revisão integrativa.
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Abstract
This study investígates how the design of vocatíonal
education courses has been occurred, through an
íntegrative revíew of the literature, whích covers 44
researches, íncluding articles, dissertatíons and theses,
published from 201 1 to 201 8. The revised works present
methods, frameworks, courses and recommendatíons.
Highlighted themes (skills education, collaboration.
flexíbilíty, ímportance of performing authentíc and
practical activities) meet the main objectíve of vocatíonal
education: professional trainíng.

Keywords: Instructional design. Vocational educatíon.
ntegratíve revíew.
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A gênese do design de narrativa e como ele pode contribuir para os jogos
digita is
Tiago Henrique Ribeiros Dr. Eng. Milton Luiz Horn Vieira

Palavras-chave: narrativas narrativa digitall jogost jogos digitaisl design de narrativa

Resumo
Este artigo empenha-se em apresentar o design de narrativa e como se dá sua
aplicação no contexto da construção de narrativa, história e roteiro para jogos
digitais. Para tanto, é feita inicialmente uma conceituação da narrativa a partir
de um breve resgate histórico. Em seguida, é analisada a sua utilização nos
jogos digitais. Então, faz-se algumas considerações a respeito das conexões
entre design e narrativa. visando embasar o surgimento do design de narrativa
enquanto campo de conhecimento autónomo, embora fruto dos campos já
citados. O trabalho conclui que é importante compreender essas consider-
ações, identificando como o design pode contribuir para os processos de de-
senvolvimento de histórias e narrativas para jogos digitais.

Abstract
This article strives to presente the narrative design and how is their application
in the context of building narrative, story, and script of digital games. Therefore.
it is initially made an narrative conceptualization from a brief historical review. It
is then analysed their use in digital games. So it makes some considerations
about the connections between design and narrative, seeking to base the nar-
rative design as a autonomous field of knowledge, although the fruit of the
knowledge fields already mentioned. The study concludes that is importante to
understand these considerations, identifying how design can contribute to the
story development processes and narratives for digital games.

l Introdução
Narrar é uma ação que acompanha a humanidade há várias gerações. Desde
as gravações em pedra dos tempos das cavernas até as histórias de fadas.
contos. piadas. novelas, cinema e tantos outros. passando também pelos mi-
tos e livros sagrados -- todos expressam e são alcançados pelas narrativas
em vários suportes (GANCHO. 2006).

A palavra narrar, conforme Hoad (2003), remete ao termo r7arraíe, de-
rivado. por sua vez, do termo latino araras, que significa "saber", "conhecer
algo" (a palavra oposta. /gnarus, com a adição do prefixo i, formou o adjetivo
'ignorante'). Como Teixeíra (2015) salienta, o termo denota a partilha de con-
hecimento, o contar e dizer, de modo que pode-se depreender que a narrativa
é o próprio ato de contar uma história. enquanto a narração é o conteúdo
desse ato. A história é o grupo de situações narradas, enquanto a maneira com
que essa história é narrada é chamada de enredo. Dessa forma, conforme
Nogueira (2010), a narrativa é composta por enredo, história e narração. Uma
vez estabelecida essa desambiguação, é necessário salientar. como aponta
Barthes (1 975), são imensuráveis os tipos de narrativas existentes.

há uma prodigiosa variedade de gêneros, que distribuem-se em uma variedade
de mídias. como se todas as substâncias pudessem ser invocadas para aco-
modar as histórias do homem (BARTHES, 1975, p. 237).

Anais do Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas
Goiânia: Media Lab. 2016
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Design de personagens para séries de TV animadas: uma revisão integra
uva
Tiago Henrique Ribeiros Dr. Eng. Milton Luiz Horn Vieira

Palavras-chave: animaçãol design de personagensl televisãol 'TVI séries de televisão.

Resumo
A expansão recente das séries de animação brasileiras na televisão, fruto do
incentivo de organizações públicas e privadas. apresenta um campo frutífero
de atuação mercadológica e de pesquisa. Os personagens são, junto do
roteiro, o principal ponto de contato do público espectador com a obra de ani-
mação. Tendo isto em vista, cabe investigar como tornar mais efetivo o desen-
volvimento de personagens para séries animadas, levando em conta sua
agradabilidade e engajamento. Este trabalho então propõe-se a iniciar uma
série de pesquisas neste campo, o que torna necessário o desenvolvimento de
uma revisão sistemática, para coletar o que já foi produzido de relevante, cien-
tificamente, nos últimos cinco anos nas bases Scopus e Web of Science refer-
ente ao tema "desenvolvimento de personagens para séries animadas de TV"
Os resultados apresentam tópicos que dizem respeito ao impacto cultural que
os personagens provocam no público e os aspectos técnicos, visuais e psi-
cológicos do desenvolvimento de personagens.

Abstract
The recent expansion of the brazilian TV animation series, due to the encour-
agement of public and private organizations, presents a fruitful field of mer-
chandisign and research activities. Characters are, along with the script, the
main point of contact of the public and an animation. With this in mind, it is
worth investigating how to make more effective the development of characters
for animated series considering its pleasantness and engagement. This paper
pretends to start a series of researches in this field. which makes necessary to
develop a systematic review to collect what relevant has been scientifically pro-
duced in the last ave years in Scopus and Web of Science databases related to
theme "character development for animated TV series". The results present
topícs concerning the cultural impact that the characters provoke in the public
and the technical, visual and psychological aspects of character development.

l Introdução
As animações brasileiras ganham cada vez mais espaço na televisão nacional,
fomentadas por leis e incentivos à produção, o que vem ocasionando um pro-
cesso de mudança e expansão nos últimos anos. A sanção da lei 12.485, em
junho de 2011, foi fator importante nesse processo, uma vez que estabelece
para os canais de televisão ('rv) por assinatura uma quantidade mínima de
tempo de exibição dedicada somente a conteúdos brasileiros, sendo que ao
menos metade deste conteúdo dever ser produzido por produtoras brasileiras
independentes. Esta legislação vem promovendo um fortalecimento das produ-
toras de animação brasileiras.

Outro fator que evidencia este crescimento é o processo de interna-
cionalização pelo qual a produção de séries de animação brasileiras vem pas-
sando. Séries como Princesas do Mar (2005). Pe/xonaufa (2009) e /rmão do
core/ (2014) são idealizadas por brasileiros e alcançaram o mercado interna-
cional, com níveis variados de representatividade. Este fenómeno também
causa impacto no mercado através do surgimento de produtos licenciados. que

Anais do Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interatívas
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O mercado independente de games e a distribuição de jogos autorais nas
novas mídias; o caso do game Bunny Bafo/e .Arena
Tiago Henrique Ribeiros Andre Luíz Peres de Amoriml Victor Nassarl Dr. Eng. Milton
Luiz Horn Vieíra

Palavras-chave: gamesl distribuiçãol jogos independentesl jogos autoraisl novas médi-
as

Resumo
Este trabalho aborda a conjuntura geral do mercado de desenvolvimento de
games, com especial enfoque no desenvolvimento de jogos independentes,
caracterizados assim por suas especificidades de produção, em termos de
pessoal envolvido e alcance orçamentário. Como estudo de caso. tem-se uma
análise da produção do jogo Bt/nny Bafo/e .Arena, desenvolvido para o mercado
mol)#e e distribuído no ano de 2015. A partir disso, o artigo discute aspectos
relacionados à produção, mas focando nos aspectos de sua distribuição. no
intuito de trazer uma reflexão sobre os transcursos pelos quais os jogos inde-
pendentes brasileiros passam para que se consiga trazê-los à público.

Abstract
This paper approaches the general situation of the game development área,
with special focus on development of independent games, classified by their
specific production. in termo of budget involved and reach people. As a case
study, there is an analysis of the production process os Bunny Battle Arena
game, designed for the mobile market and dístributed in 2015. From that. this
article discusses aspects related to production, but focusing on the aspects of
their distribution, in order to bring a reflection about the way which brazilian in-
dependent games passes to be brought to the public.

l Introdução
A categoria de jogos independentes representa uma parcela crescente no mer-
cado de jogos digitais. Isso pode ser inferido quando se observa a maior facili-
dade que ocorre atualmente no desenvolvimento de jogos, ocasionada por
aplicativos de desenvolvimento voltados para artistas com pouca experiência
em programação. Outro fator relevante é o sistema de distribuição totalmente
virtual, que proporciona uma relação quase direta entre desenvolvedor e con-
sumidor final para a venda de determinado produto. Esses são os principais
fatores que contribuem para a corrente popularização dos jogos indepen-
dontnc

Uma possível explicação para um jogo ser chamado de "Independente
ou /nd/e, é quando este for desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas ou
mesmo por apenas um indivíduo. A baixa quantidade de envolvidos pode
tornar a criação uma experiência peculiar para os seus desenvolvedores.

Com isso, observa-se que para determinados desenvolvedores inde-
pendentes as suas criações são como uma extensão de seu próprio ser. Um
exemplo deste fato é a declaração de Jonathan Blow (2012) no documentário
/nd/e Game fhe /Wov/e", onde afirma que a criação do game "Bra/d" foi uma

exteriorização dos seus maiores defeitos e vulnerabilidades.
Assim. o processo produtivo adotado pelo desenvolvedor independente

se afasta dos processos utilizados por grandes estúdios. Adotando um formato

Anais do Simpósio Internacional de Inovação em Médias Interativas
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Patterns audiovisualísticos -- uma proposta de análise audiovisual
Tiago Henrique Ribeiros Marcelo da Silvar Dr. Eng. Berenice Gonçalvesl Dr. Gilson
Bravianol Dr. Eng. Milton Luiz Horn Vieira

Palavras-chave: animaçãol animação brasileiras retórica audiovisuall interfaces audio
visuais.

Resumo
Em tempos onde a produção de animações brasileiras ganha cada vez mais
espaço na televisão nacional, torna-se necessário identificar os processos de
construção desse tipo de produto, visando o aperfeiçoamento dos procedimen-
tos e profissionais de animação do país. Assim, busca-se com este artigo
abordar e discutir a relação entre o design e as interfaces audiovisuais no de-
senvolvimento de personagens para animações. Tendo em vista a abordagem
do design como disciplina facilitadora do acesso à informação em produções
audiovisuais utilizando-se dos preceitos da linguagem visual, este trabalho
aborda as interfaces audiovisuais e suas relações com o design e a animação,
sob o ponto de vista do tempo, ritmo, velocidade, sequência e linguagem vis-
ual. Para tanto é feita, a partir de uma aproximação exploratória e descritiva, a
análise do trecho de uma animação utilizando os conceitos propostos na
retórica audiovisualística de Gui Bonsiepe (2011), que entende o todo audiovi-
sual como uma /nfe/face, no intuito de buscar uma forma de ver e analisar a
mídia audiovisual pelo ponto de vista do design. O trecho escolhido para
análise faz parte da série brasileira /meão do core/, selecionada para este tra-
balho por se tratar da primeira série de animação inteiramente produzida na
América Latina, veiculada pelo canal de televisão ('íV) Ca/toon /Vefworkl e que
faz parte de uma recente remessa de animações brasileiras que passou a in-
tegrar a grade dos canais de TV por assinatura.

Abstract
In times where Brazilian production of animation is gaining more ground in na-
tional television, it becomes necessary to identify the construction processes
used in these kind of products, aiming the improvement of both these proce-
dures and Brazilian professionals of this área. Thus, this article intends to ap-
proach and discuss the intersection between design and audiovisual interfaces.
Seeing the design as a facilitating discipline to access to information on audio-
visual productions using the precepts of visual language, this paper deals with
the meeting of these two disciplines under the point of view of time, rhythm.
speed, sequence and visual language. For this purpose, from an exploratory
and descriptive approach, it is analyzed an excerpt of an animation using the
concepts proposed on "audiovisualistic rhetoric" of Gui Bonsiepe, who under-
stands all the audiovisual as an interface in order to look for audiovisual media
at the design point of view.

l Introdução
De acordo com CHONG (2011), a animação pode ser definida como uma téc-
nica em que se cria a ilusão de movimento para um público por meio da apre-
sentação 'de uma sequência de imagens em rápida. sucessão. A palavra ani
mação vem do verbo' animar e, conforme o dicionário Houaiss: significa dar
alma, dar vida a alguma coisa, imprimir ação, movimento ou aceleração! dar a
aparencia de vida. A palavra tem origem do verbo latino an/mare (dar vida a) e

Anais do Simpósio Internacional de Inovação em Médias Interativas
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games
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n'l"'+" Palavras-chave: gamesl jogost protagonistas representatividade femininas tendência.

Resumo
Este artigo se propõe a discorrer a respeito das questões relacionadas à rep-
resentatividade das personagens femininas na indústria de games. E feito um
breve relato a respeito das movimentações feministas que iniciaram o proces-
so histórico de reconhecimento da igualdade e ajustamento dos direitos da
mulher em relação aos homens e como isso impactou no crescimento do
público feminino consumidor de games nos dias atuais. Levanta-se os jogos
anunciados nas edições de 2014 e 2015 do E/ecfron/c Ente/ta/nmenf Ekpo
(E3), considerada a maior feira internacional dedicada a jogos eletrõnicos, e a
partir desses dados é feita uma classificação dos jogos com base no gênero de
seus protagonistas: se são exclusivamente masculinos, exclusivamente femi-
ninos ou se é possível jogar com personagens de ambos os gêneros. Por fim,
observa-se a tendência, embora tênue, do crescimento da quantidade de jogos
que possibilitam jogar com personagens de ambos os sexos.

Abstract
This article aims to discuss about the representation of the female characters in
the games industry. A brief descriptions is made about the feminist movements
that starts the hístorical process of recognition of equality and adjustment of
women's rights in relation to men and how it impacted the female consumer
games today. Are analysed the games announced in the 2014 and 2015 edi-
tions of Electronic Entertainment Expo (E3). considered the largest international
fair dedicated to the vídeo games, and from these data is made a classification
based on the gender of these games protagonists: it is exclusively male, only
female or if is possible to play with characters of both genres. Finally, there is a
trend, although slight, of a increase in the number of ames that allow to play
with character of both genres.

l Introdução
A mulher só conseguiu conquistar o espaço que hoje possui na sociedade por
meio de lutas incessantes. De acordo com a Procuradoria Geral da República
(2008), o dia 8 de março de 1857 é notável neste aspecto. por marcar o início
de uma grande revolta de operárias na cidade de Nova lorque. nos Estados
Unidos, que ocuparam a fábrica de lãs e tecidos onde trabalhavam. exigindo
melhores condições de trabalho e um tratamento mais digno. A resposta desta
manifestação veio por meio de repressão. que acabou resultando no incêndio
da fábrica ocupada. resultando na morte de aproximadamente cento e trinta
tecelão. Apesar do desenrolar deste ocorrido, a data passou a marcar o pio-
neirismo das manifestações femininas que vieram desde então. No Brasil. para
ilustrar o andamento do processo de reconhecimento político das mulheres. de
acordo com Semíramis (2007), apenas em 24 de fevereiro de 1932 foi assegu-
rado às mulheres o direito ao voto, embora apenas àquelas que fossem
casadas, viúvas ou solteiras com renda própria. Em 1934, entretanto, essas
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ELEMENTOS DAS NARRATIVAS DIGITAIS DO
APLICATIVO MEDICO DOCTORS WAY

Victor Nassari
Milton Luiz Hom Vieira2
Berenice Santos Gonçalves3

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Design

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar o potencial da interatividade
do aplicativo Doctors Way, considerando os critérios adotados por Paul (201 0)
e Murray (2003). Abordam-se definições sobre interatividade, incluindo
diferentes perspectivas sobre o tema na literatura. Após, há a apresentação dos
conceitos de Paul (201 0) sobre os cinco elementos de narrativas digitais (m ídia,
ação, relacionamento, contexto e comunicação) e Murray (2003) sobre as
quatro categorias essenciais de um ambiente digital (procedimentais,
participativos, espaciais e enciclopédicos). Como método, foi aplicado um
estudo de caso do aplicativo Doctors Way. Primeiramente, foram apresentadas
as características do aplicativo. Em seguida, realizou-se a análise dos
elementos das narrativas digitais. Com a aplicação do estudo, pode-se discutir a
influência que os usuários exercem no conteúdo do aplicativo.

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa digital; Interatividade; Mídia; Aplicativo

ABSTRACT: This paper aims to analyze the interactivity potential of the
Doctors Way applícation, considering the criteria adopted by Paul (2010) and
Murray (2003). We discuss defínitions about interactivity, including dífferent
perspectivas on the subject in the literatura. Then, there is the presentatíon of
Paul's (201 0) concepts on the ave elements ofdigital narratives (media, action,
relationship, context and communícation) and Murray (2003) on the tour
essential categories of a digital environment (procedural, participatory, And
encyclopedic). As a method, a case study of the Doctors Way application was
applied. First, the characteristics of the application were presented. Then the
analysis of the elements of the digital narrativos was carried out. With the
application of the study, one can discuss the influente that users exert on the
content ofthe application.

KEYWORDS: Digital narrative; Interactivity; Media; Application

' Dr., victornassar@gmail.com
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ARQUITETÕNICO: DA CRIAÇÃO À EXPERIENCIA
DO USUARIO

Gilberto Martini de Oliveira'
Flávio Andaló'
Milton Luiz Horn Vieira'

l

Universidade Federal de Santa Catarincl, DesignLab

RESUMO: O objetivo deste artigo é guiar o leitor no processo de produção de
uma aplicação de Realidade Virtual imersiva para a apresentação de um prometo

de arquitetura, usando a tecnologia de jogos digitais e avaliando a experiência
do usuário. Por meio de óculos de Realidade Virtual e a sensação de imersão, o
usuário pode sentir-se em um prometo que ainda não existe, possibilitando uma
maior compreensão do espaço proletado. Para isso, foi criado um apartamento
com uma decoração convidativa no qual o usuário, utilizando um Ocz//zls .Reó/,

consegue movimentar-se livremente e é capaz de interagir com a decoração
trocando revestimentos. Durante o desenvolvimento. foram feitos testes de
usabilidade a flm de adequar o produto final a uma melhor experiência do
usuário. Para este prometo, foi utilizada a metodologia chamada "Z)oz/b/e
Z)/amond', criada pelo Z)esign Coz/nc//.

PALAVRAS-CHAVE: Realidade virtual, Jogos digitais, Imersão, Design
Imersivo.

ABSTRACT: This paper aims to guide the user through the production
process of architectural design in a 3D virtual environment, using the game
technology and evaluating the usei experiente. The use of a head mounted
display enables one to navigate the virtual space, creating an immersive
sensation of being within the design. Furniture, everyday household
accessories, and art are added creating a warm and inviting zoom. The result is
a virtual reality application allowing the person to interact with the
environment as design. During the creation phase, severas usability teses were
taken to tailor the final product to a better user experiente. This project used a
methodology called "Double Diamond", created by the Design Council.

KEYWORDS: Virtual Reality, Digital Games, Immersíon, Immersive Design

UFSC -- gilbertomartini .design@gmaíl.com
: UFSC flavio.a@ufsc.br
; UFSC - milton@cce.ufsc.br



DAPesquisa DOl: http://dx.doi.org/l0.5965/1808312911172016047

Patterns audiovisualísticos - o fenómeno
audiovisual da animação sob o ponto de vista

do design

Audiovisualistics Patterns - the audiovisual phenomenon
of animation by the viewpóint of design

Trago Ribeiro:
Marcelo Siluaz

Berelzzce GonçízZuess

.lbiríZfozz Víe ra4

Gilson Brauiano 5

DAPesquisa, v.ll , n.17, p.47-58, dezembro 2016



Pafferns audiovisualístlcos o fenómeno audiovisual da animação sob
o ponto de vista do design

Resumo Abstract

Em tempos onde a produção de
animações brasileiras ganha cada vez
mais espaço na televisão nacional, torna-
se necessário identificar os processos de
construção desse tipo de produto, visan-
do o aperfeiçoamento dos procedimen-
tos e profissionais de animação do país.
Assim, busca-se com este artigo abordar
e discutir a relação entre o design e as
interfaces audiovisuais. Tendo em vista a

interpretação do design como disciplina
facilitadora do acesso à informação em
produções audiovisuais que se utilizando
dos preceitos da linguagem visual, este
trabalho aborda as interfaces audiovisu-
ais e suas relações com o design e a ani-
mação, sob o ponto de vista do tempo,
ritmo, velocidade. sequência e lingua-
gem visual. Para tanto é feita, a partir de
uma aproximação exploratória e descri-
tiva. a exposição do trecho de uma ani-
mação utilizando os conceitos propostos
na retórica audiovisualística de Gui Bon-

siepe (2011), que entende o todo audio-
visual como uma /nterface. no intuito de
buscar uma forma de ver e descrever a
mídia audiovisual pelo ponto de vista do
design. O trecho escolhido para expo-
sição faz parte da série brasileira /rmão

do Jure/, selecionada para este trabalho

In times where Brazilian production
of animation is gaining more ground in
national television. it becomes necessary
to identify the construction processem
used in these kind of products, aiming
the improvement of both these proce-
dures and Brazilian professionals of thís
área. Thus, this article intends to appro-
ach and discuss the intersection betwe-
en design and audiovisual interfaces. Se-
eing the design as a facilitating discipline
to access to information on audiovisual

productions using the precepts of visual
language. this paper deals with the me-
eting of these two disciplines under the
point of view of time. rhythm. speed. se-
quence and visual language. For this pur-
pose. from an exploratory and descriptive
approach. it is exposed an excerpt of an
animation using the concepts proposed
on "audiovisualistic rhetoric" of Gui Bon-
siepe. who understands all the audiovi-
sual as an interface in order to look for
audiovisual media at the design point of
view.

Keywords: animation. brazilian ani-
mation. audiovisual rhetoric, audiovisual
interfaces.

Trago Ribeiro, Marcelo Sirva,
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A TECNOLOGIA MOTION CAP'l'URE APLICADA A USUÁRIOS
DE PRÕTIESES: UMA REVISÃO SISTÊMICA.

Gabriel de Souza Primas; Milton Vieiras8; Victor Nassar.ss

RESUMO

Indivíduos que utilizam próteses nos membros inferiores podem apresen-
tar dificuldades de equilíbrio e na realização de marcha, dependendo do
tipo de material utilizado, modelo anatómico ou decorrente do próprio
processo de adaptação. Métodos e instrumentos de análise da eficiência
das próteses podem contribuir com estudos sobre as TECNOLOGllA AS-
SISTIVAe a respectiva promoção da qualidade de vida dos usuários. Com
isso, a tecno]ogia ]Wotion Capture pode auxiliar na avaliação do desem-
penho das próteses, pois permite identificar precisamente as limitações
que dificultam o domínio do equilíbrio estático e a marcha dos usuários.
Assim, este artigo aplica uma revisão sistemática, com o objetivo de des-
crever o cenário de publicações acadêmicas sobre a utilização do IWotion
Capture para avaliação de equilíbrio de usuários com próteses.

Palavras-chave: Próteses, Motion Capture, Revisão Sistemática.

50 Universidade Federa] de Santa Catarina, PPGDesign, Santa Catarina
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TIPOGRAFIA EM MOVIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Maíra Woloszyn
Universidade Federal de Santa Catarina
magra .projetar@gmail.com

Berenice Santos Gonçalves
Universidade Federal de Santa Catarina
bem.gon@gmail.com

Alice Theresinha Cybis Pereíra
Universidade Federal de Santa Catarina
acybis@gmail.com

Milton Luiz Horn Víeira
Universidade Federal de Santa Catarína
mlvieira @ mboxl.ufsc.br

Resumo: O desenvolvimento da tecnologia está tornando a transmissão de
informação mais atratíva, eficiente e rápida. Com isso, as formas
tradicionais de comunicação estão se adaptando e se reinventando para
atender essa demanda. Um exemplo disso é a tipografia, muito utilizada
para compor textos em publicações impressas. Combinada com o
movimento, vem ganhando destaque em vários meios de comunicação
digitais como cinema, televisão, vídeos, páginas da internet, livros digitais,
entre outros. Diante deste contexto, o presente artigo busca compreender
os principais fundamentos da tipografia em movimento. Para tanto,
adotou-se como método uma revisão sistemática de literatura a respeito
do tema, que permite sintetizar o conhecimento disponível sobre um
determinado assunto e direcioná-lo para aplicação. A partir dos resultados
alcançados nesse processo, são apresentados os principais apontamentos
encontrados nos documentos analisados. Ainda, propõem-se a
sistematização dos princípios de configuração da tipografia em movimento,
desenvolvida com base nas discussões dos resultados.

Palavras-chave: tipografia, movimento, revisão sistemática

Abstract: The deveiopment of technology is making transmission of
ín.formation more attractive, fast and e#icient. Thus, the traditional forma
ofcommunication are adapting and reinventing itself to meet this demand.
An example is the typography, frequently used to compose texts in printed
publications. When combined with movement, is outstanding in various
digital media such as fiam, television, vídeos, websites, digital books, and
others. Thereby, tais paper seeks to understand the key fundamentais of
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A EXTENSÃO NOS CURSOS DE DESIGN DE PRODUTO: INTERAÇÃO ENTRE A
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Resumo: O projeto de extensão através de parceria e cooperação na área
da educação e tecnologia, visando à interação entre a comunidade interna.
proporciona conhecimento para alunos, professores e profissionais na área
de Design de Produto. O projeto gráfico para o Design de produto utiliza
como prática a modelagem de maquetes 3D reais e digitais, é uma
atividade importante por proporcionar a ligação e integração entre a Escola
de Ensino Médio e o Curso Superior, apresentando vantagens para as duas
instituições de ensino. Dessa forma, esta proposta de projeto de extensão
tem como objetivo geral integrar a comunidade interna e externa através
do ensino da modelagem 3D digital e analógica. O método de pesquisa
deste artigo tem caráter descritivo e exploratório, classificando-se como
um projeto de extensão na área de Design de Produto que apresenta
protótipos com etapas de práticas diferenciadas para a integração da
Universidade e Ensino médio. Ao final, este trabalho vem contribuir
apresentando propostas com trocas de conhecimento e responsabilidade
conjunta, etapas com dados que mostram as necessidades da comunidade,
aspirações para melhor interatividade profissional, características e a
cultura da população abordada.

Palavras-chave: modelagem 3D, projeto de extensão, protótipos

Abstract: The project of extension through partnership and cooperation in
the área of education and technology, timing at the interaction between
the internam community, provides knowledge to students, teachers and
professionals ín the .field of Product Design. The graphic design Jor the
Product Design uses as practice the modeling of maquettes real and digital
3D, is an important activity for providing the connection and integration
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O ENSINO DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NOS CURSOS DE DESIGN: MAPAS MENTAIS
E CONCEITUAIS, FERRAMENTAS DE ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS
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Resumo: A representação gráfica é utilizada nos projetos gráficos dos
cursos de design para a concepção, comunicação e documentação de
ideias, permitindo o estudo do conceito de espaço e seus atributos - tais
como formas, dimensão e posição relativa --, além de ajudar o estudante a
desenvolver seu potencial criativo, habilidade de visão espacial e o
raciocínio lógico. Os mapas mentais e conceituais são ferramentas
eficientes para proporcionar o ensino e aprendizagem, do conteúdo da
representação gráfica, pois instigam uma nova percepção na maneira de
ensinar e aprender criando um ambiente propício a compreensão e
interpretação de informações, conceitos e ideias. Eles também ajudam o
estudante a integrar e relacionar conhecimentos, atribuindo significado ao
que está sendo estudado. Visando essa finalidade, o objetivo deste
trabalho foi utilizar os mapas mentais e conceituais como ferramentas de
estruturação de conteúdo da representação gráfica nos cursos de design. O
método de pesquisa deste artigo tem caráter descritivo e exploratório. Ao
final, este estudo vem contribuir indicando o uso dos mapas mentais e
conceituais como recurso de aprendizagem, por estimular a curiosidade,
motivação, aprendizado e desenvolver o senso cognitivo dos alunos, assim
como oferecer estratégias que o professor pode ter disponível como meio
para o ensino.
Palavras-chave: design, representação gráfica, mapas mentais e
conceituais.

Abstract: The graphical representation is used in graphic projects of the
design courses for conceptíon, communication and documentation ofideas,
allowing the study of the concept of space and its attributes - such as
shape, dimension, and relative posítion -, in addítion to helping the student
to develop their creative potential, ability of spatial vision and logical
reasoning. The mental and conceptual maps are tools e#icient to provide
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DESIGN UNIVERSAL: BANHEIROS INCLUSIVOS DE SHOPPINGS DE GRANDE PORTE
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Resumo: Para projetar um espaço, ambiente ou objeto, seja a finalidade o
design comercial, residencial ou universal, o designer necessita estudar e
avaliar as funções práticas e estéticas. No caso do design universal que
envolve pessoas com necessidades particulares, como mobilidade
reduzida, cognição diferenciada, obesidade, que fazem parte de um grupo
de população que merece atenção especial, a avaliação das funções
práticas pelas normas técnicas (ABNTI e funções estéticas (cor, forma,
textura, etc) são essenciais, principalmente tratando-se de um ambiente
coletivo. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar três
banheiros ínclusivos adultos de três shoppings de grande porte, e com isso
verificar, as suas conformidades, perante a norma ABNT NBR 9050/2015,
como também em relação as suas funções estéticas. O método de pesquisa
deste artigo tem caráter qualitativo e exploratório. Os resultados
demonstram que em uma análise geral, os banheiros encontram-se em
conformidade com a norma ABNT NBR 9050/2015, e que o investimento
no aspecto estético dos banheiros traz um diferencial em termos de
conforto e aconchego. Ao final, este trabalho vem contribuir com a norma,
o estabelecimento comercial analisado e principalmente com o usuário.

Palavras-chave: design universal, design de ambientes, banheiros inclusivo

Abstract: To design a space, environment or object, whether for purpose
the commercial, residential or universal design, the designer needs to study
and assess the practical and aesthetíc functions. In the case of universal
design which involves people with particular needs, such as reduced
mobility, cognition, obesity, which are pari of a group of peopie who
deserve specíal attention, the evaluation of practical functions for technical
standards (ABNT) and aesthetic functions (colar, chape, texture, etc.) are
essential, especially in the case of a collective environment. ThereÍore, the
overall objective of tais work was to evaluate three bathrooms inclusive
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O DESIGN E NOVAS TECNOLOGIAS PARA O AVANÇO DAS PRÓTESES: EXPLORAÇÃO,
INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO
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Resumo: As novas tecnologias oferecem uma ampla gama de produtos e
serviços para a promoção em saúde. O foco do presente projeto de
pesquisa está nas próteses, utilizando novas tecnologias para o
aprimoramento destes produtos, pois observa-se que novas tecnologias
apresentam oportunidades para testes e avaliações de peças e
componentes. Este trabalho delimita um método para explorar a
experiência dos usuários com próteses transtíbiais e procura associar as
tecnologias de Captura de Movimentos, Impressão 3D e Scanner 3D para
aprimoramento das próteses, possibilitando o desenvolvimento de um
novo produto a ser validado por métodos de medição de equilíbrio. O
presente trabalho explora a experiência dos usuários com próteses
transtíbiais e procura associar as tecnologias apontadas para o
aprimoramento dos produtos existentes nesta área, com validação em
método de medição de equilíbrio. A tecnologia de Scanner 3D possibilita a
geração de modelos virtuais com grande percentual de automação,
minimizando o trabalho manual, tornando o processo de digitalização
tridimensional de peças mais dinâmico, permitindo alteração de peças
existentes em um espaço de tempo menor e com maior confiabilidade
quando comparado com os processos manuais. As máquinas de
prototipagem rápida, também conhecidas como Impressoras 3D, permitem
que as peças scanneadas possam ser modificadas digitalmente e
prototipadas para testes em curto espaço de tempo. Os principais fatores
motivadores deste método são sua relevância social e sua não trivialidade
A relevância do método para a sociedade emerge a partir do momento que
os resultados alcançados forem capazes de melhorar a qualidade de vida
de usuários de prótese, enquanto sua não trivialidade é notada ao
perceber que os resultados esperados com esse método possuem
capacidade de oferecer aprimoramentos e/ou novos produtos cruciais que
podem não ter sido observados até hoje por falta de equipamentos
apropriados. Objetiva-se com este método explorar e avaliar o
desenvolvimento e aprimoramento de próteses com o auxílio das
tecnologias mencionadas, identificando os produtos que podem ser
melhorados e identificando quais deles são compatíveis com a tecnologia
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DESIGN DE PERSONAGENS PARA SERIES DE TV ANIMADAS:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

CHARACTER DESIGN FOR ANIMATED TV SERIES:
A SYSTEMATIC REVIEW

Trago Henrique Ribeiros

Milton Luiz Horn Vieiraz

Resumo

A expansão recente das séries de animação brasileiras na televisão, fruto do incentivo
de organizações públicas e privadas, apresenta um campo frutífero de atuação
mercadológica e de pesquisa. Os personagens são, junto do roteiro, o principal ponto de
contato do público espectador com a obra de animação. Tendo isto em vista, cabe
investigar como tornar mais efetivo o desenvolvimento de personagens para séries
animadas, levando em conta sua agradabílídade e engajamento. Este trabalho então
propõe-se a iniciar uma série de pesquisas neste campo, o que torna necessário o
desenvolvimento de uma revisão sistemática, para coletar o que já foi produzido de
relevante, cientificamente, nos últimos cinco anos nas bases Scopus e Web of Science
referente ao tema "desenvolvimento de personagens para séries animadas de TV". Os
resultados apresentam tópicos que dizem respeito ao impacto cultural que os
personagens provocam no público e os aspectos técnicos, visuais e psicológicos do
desenvolvimento de personagens.

Palavras-chave: animação; design de personagens; televisão; TV; séries de televisão

Abstract

The recent expansion of Brazilían animation series in television, because of the stímulus
of public and private organízations, presents a fruitful field of marketing and research
activities. The characters are, as well as the script, the main poínt of contact between
the audience and the work of animation. Taking it into consideratíon, it is reasonable
investígating how to make more effective the development of characters for animated
series, considering his pleasantness and engagement. So, this paper intends to inítiate a
set of researches in this field, which íncludes the development of a systematic revíew to
collect relevant scientifically data that has been produced since 2011 in Scopus and Web
of Science under the theme "development of characters for animated TV series". The
results present topics that concern the cultural impact the characters cause in the public
and in the technical, visual and psychological aspects of character development.

Keywords: animation; character design; television; 'rV; TV series
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General topics:
Title:

HTIA in low and middle income countries

Background:
Health Technology Assessment to Support Development of Prosthesis in Middle Incoming Countries

The lack of production of scientific evidence, in particular for medical devices is a reality in low and middle incoming
countries. In this context, is necessary to provide mechanisms that favor the creation of studíes assess the efficacy,
effectiveness and accuracy of medical devices. In Brazil, research-funding agencíes have been promotíng the
conduction of scientific research in evídence production levei.

Currently, our research lab is conducting a prospective comparative study focusing on prostheses
production of gait e#icacy and static balance evídence in subjects wíth transtibial amputations.

which aims to the

Objectives
The purpose of this study is directed to conduct a comparative assessment of balance in prosthesis users with the
balance of no amputees, who do not need to use any assistive technologies.
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Resunto Este estudo tens por finalidade investigar sobre os
:lententos essenciais de design de interface para jogos ent
imwtphones. Selecionou-se o sustenta android, enl junção da sua
grande audiência e por suas características adaptalivas para
diferentes tipos de apareUtos. Sabe-se que os critérios visuais e táteis
jú foram mtplamente estudados para o desenvolvültento de
.ntedaces, mm estes ainda inerecenl Menção em função das
características próprias dos smartphonies. Inicialmente realizou-se
int a investigação sobre ntercttdo mobile e optou-se, conto estratégia,
)uscar conhecitnentos e informações existentes, através de sitas
oÊciais e referenciais teóricos. Buscaram-se dados recentes do
mercado e a idenít©cação das características gerais para o
iesenvotvinlento na phtafomta. Conto recontendações de prometo,
ielecionaruit-se püncípios de design para que as interfaces
projetadas possibilitem finta ntelhor experiência para o jog«dor.
rerilficou-se, que ao desenvolver jogos para sntartphones, devem-se
levar ent conta os conceitos de design de inted'ace corto diferencial,
pois anualmente, as suas aplicações são observadas enl jogos digitais
üe grande aceitação.

INTRODUÇÃO
A Design de Hipermídia

o conceito de hipermídia considera tanto as
abordagens mais especíbcas qüe enÍatimm a
'elação hipertexto e multimédia de lforma
sincronizada e com potencial interativo, mas
também enterlde hipermídia como um sistema
complexo onde ferramentas e recursos
bidiáticos constituem um espaço in#ormacional
=om linguagem própria. Nessa perspectiva, a
partir de uma estrutura não sequencial, a
lipermídia permite que o indivíduo estabeleça as
conexões entre os Kós, de acordo com suas
itttenções e necessidades, através dos recursos
de navegação que ejeüvam o poder de decisão
do usuário. (Peralta e Gonçatves, 20iOh" .

Palavras-chave: Design
Sinartphones; Sistema Android;

de Inte#ace; gailtes; O prqeto de desenvolvimento em hipermídía, dentro do
conceito apresentado por Pereira e Gonçalves [1], exige
definição dos elementos que compõem o design de interface,
que envolvem no plano da estrutura a arquitetura da
informação e o design de interação, no plano do esqueleto o
design da informação e no plano da superfície o design
sensorial que, respeitando o escapo do prometo, seguem um
plano estratégico, segundo o ftamework proposto por Garret
2

A.bstract - The purpose ofthis stud] is to investigaíe ubout the
:ssentiat elemento of the gente interface .I'or sntartphones. The
Ehosen mobile operaing s)saem was Android because it is the ntost
Ksed operaãng systent and algo because its adapüve features for
differeM t)pes of devices. It is known tha visual and touchable
zspects were alreadlp widely studied for interfaces devetopment, but
Ihese still deserve sorte uttention jocused on the snturtphones own
xspects. Firstl), was made an investigaíion about the mobile market
xnd it was chosen, as a strategy, to acquiring knowledge and
researching eüsting infomlation through llfFcial websites and
[heoreücal resources. The subjects of this research fere receltt
.tiformalion übout tlte market and the identi$caüon of the general
charmteristics for developing on the operating s)stenl. As
recomntendaíioit ofthis project, it was cltosen the design principles
for developing these interfaces bmed on a better player experience.
[t was veri$ed that, w]mn deve]oping games .for smartphones, the
:oncepts of interface design as a contpetiüve advantage musa be
=onsidered as nowadüys, its applications are targety accepted b) the
üudience.

No universo dos jogos digitais, é fiindamenta], considerar o
design de hipermídia, listando as informações essenciais que
devem ser compartilhadas para que o jogador jogue em
diferentes níveis. A arquitetura da informação é essencial para
o prometo ao considerar que o jogador deve receber estas
informações de forma intuitiva, sem que necessite consultar o
manual para entender o que se passa na tela e contribuir pal'a
manter o jogador confiante em suas ações. O design de
interação envolve conhecer as características tecnológicas, os
requisitos básicos de configuração, e as limitações, afim de que
se evitem problemas de incompatibilidade entre sistemas. Além
disso, propor ao jogador, uma experiência de jogo em um
ambiente atrativo e interativo por meio de multitareÊas e
compartilhamento entre aplicativos. No design de informação a
aplicação dos conhecimentos de design da interface e design da
navegação contribui para que o jogador tenha acesso à
informação de forma rápida e segura. Assim, deve-se pensar

Ke)words-interfme: Interface Design; Gtnnes; Snlartphones;
Android;
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REFERÊNCIAS DA INDUMENTÁRIA DO SÉCULO XVll NO

BRASIL PARA UM PROTÓTIPO TÊXTIL VIRTUAL

References OfXVll Century press in Brazil For A Virtual Prototype Textíle
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Resumo

Este artigo objetivou identificar os tecidos e trajes utilizados no tempo dos
Bandeirantes no século XVll no Brasil, para se caracterizar um protótipo têxtil
de indumentária para um ambiente virtual em 3D. A partir das referências
encontradas. produziram-se duas amostras físicas de tecidos com
propriedades semelhantes ao aspecto de alguns dos tecidos descritos da
epoca

Palavras chave: trajes do século XVlll Brasill protótipo têxtil

.4Óstracf

This article aimed to identify the fabrics and costumes used in the time of the Bandeirantes in
Brazil in the seventeenth century, to characterize a textile clothing prototype for a visual 3D
environment. From the references found, it produced two physlcal tissue samples with similar
appearance to some of the fabrics described of the period.

Keywords: tissues from the XVll century; Brazil; textile prototype

Introdução

O campo do design ê amplo e absorve várias atividades. 0

desenvolvimento de interfaces e conteúdos é uma delas como também a

criação de um roteiro histórico, formas visuais, produção de imagens e efeitos

enfim, áreas que exigem conhecimentos afins e a utilização de diferentes
caminhos, técnicas, ferramentas e referências artísticas. (MAZZA, 2009, p.lO)
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paulo@phwolf.com

VIEIRA. Milton Luiz Horn l Doutor
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
milton@cce.ufsc.br

Resumo
AbstractA partir do desejo inato de contar histórias, o homem busca

representações de seu cotidiano através do desenho, das

esculturas, fotografias, entre outros meios que permitem a ele

se expressar. Essa partilha atinge cada vez mais pessoas, devido

ao desenvolvimento das tecnologias e o retorno destas para

a comunicação. Dentro desta perspectiva, este estudo tem o

objetivo de apresentar o processo de criação de personagens

para uma animação infantil, com foco nas médias passíveis do uso

da animação digital. Neste estudo de caso, buscou-se entender

os processos de design de personagens por meio da psicologia

arquetípica, inserida no cenário da produção e adequada ao teor

das narrativas infantis. Dessa forma, elaborou-se uma ficha guia,

direcionada à concepção de personagens animados, para os

profissionais do DesignLab. laboratório vinculado ao Programa de

Graduação e Pós-graduação em Design, da Universidade Federal

de Santa Catarina. Como resultado se obteve a criação dos perfis

psicológicos dos personagens que farão parte da série projetada

pelo laboratório. A partir dos personagens, os elementos visuais

da animação serão elaborados de acordo com suas trajetórias

dentro da história.

Palavras Chave: Design de personagem. Psicologia arquetípica,

Digital, Animação.

Eram the innate desire oÍ teliing stories, man seeks for depictions af

everyday 11fe through drawing, sculptures, photographs, and other

media that allaw him to express himself. Suco sharing is increasingly

reaching more peapie, due to the development of technotogies and

the return af these for communication, Within tais perspective, this

studyaims ta present the creation process of characters for a children's

animatlon, focusing on media abre to support digital animatton. In

this case study, we sought to understand the processem of characters

design through archetypal psychology. inserted in the stage of

production and appropriate to the content of children's narratives.

Thus, we prepared a form cuide, targeted to the design of animated

characters, Íor the professionals of DesignLab, a laborotory iinked to

the Design Undergraduate and Graduate Program of Universidade

Federal de Santa Catarina. As a result, we obtained the creation oÍ the

characters' psychological profites that wil: b e pari oftheseries designed

by the laboratory. From the characters. the visual componente of the

animation will be drawn up according to their traiectories throughout

the story.

Keywords: Character design, Archetypal psycholagy, Digital, Animation.
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O DESIGN NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE NARRATIVAS INFANTIS: ESTUDOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO PARA UMA SÉRIE ANIMADA

EDUCATIVA

Auto res

Josiane Vieira Camposi
Paulo Henrique Wolf2 -
Milton Luiz Horn Vieira3

cosia neviei raa (a amall . com
aulo@Dhwolf.com
- milton©cce.ufsc.br

Resumo
As crianças contemporâneas estão imersas em um universo repleto de informações,
médias e tecnologias. Em contraste, os meios tradicionais de educação centrados no
professor já não são suficientes para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente
de crianças. Nesta perspectiva, entende-se que elaborar uma forma de utilizar a
tecnologia e levar seus bons resultados para o universo da escola pode ser uma
alternativa concordante com o mundo atual destas crianças. O ensino de temas clássicos
como história. ecologia, ciências e valores sociais pode se dar desta maneira imersiva e
já consolidada na vida atual do público em questão. Dessa forma, o estudo apresenta o
processo de desenvolvimento do roteiro de uma série animada infantil que objetiva ser
vinculada as tecnologias computacionais e televisivas para ser utilizada como
instrumento educativo. Apresenta-se o contexto de narrativas para o público infantil, o
processo de criação de personagens através da psicologia arquetípica e estudos de
elaboração dramatúrgica de roteiros. Como resultado, elabora-se o roteiro do episódio
piloto da série "Aventuras na Ilha" onde são criadas e descritas detalhadamente todas as
cenas para que diretores, técnicos e atores possam prosseguir na concepção das
próximas etapas de produção da animação.

Palavras-chave: Design, Roteiro, Animação, Personagem, Série Infantil

Abstract
Contemporary children are immersed in a universe filled with information, media and
technologies. In contrast, the traditional means of education centered on the teacher are
no longer sufficient for the process of teaching and learning, especially for children. In
this perspective. it is understood that develop a way to use the technology and take their
good results to the universe of the school may be an alternative to be in agreement with
the current world of these children. The teaching of classícal subjects as hístory, ecology,
science and social values can give this immersive way and already consolidated in the
current life of the public concerned. Thus, the study presente the process of script
development of children's animated series that aims to be bound by the television and
computer technologies to be used as an educational tool. It presente the context of
narratives to children, the process of creating characters through archetypal psychology
and studies of dramaturgical roadmapping. As a result, draws up the script for the pilot
episode of the series "Adventures on the lsland" which are created and described in

:Mestranda em Design - Universidade Federal de Santa Catarina.
2Mestrando em Design - Universidade Federal de Santa Catarina.
3Prof. Dr. Eng. Programa de Pós Graduação em Design - Universidade Federal de Santa Catarína
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A Contextualização da Escova de Dentes
na História do Design do Século xx
The Context of the Toothbrush among the
History of Design in the Twentieth Century

Marina Machado da Salva l Jt4esrranda, Universidade Fecüra/ de Sa/z/a Cafarína, /crina/?za&acüds@g/mi/.com
Vector Nassar l Z)ou/ora/zdo, Uníversi(!ade cedera/ d? Sa/zra Ca/afina, vic/ornassar@8/mi/.com

Natália Ordobás Bortolás l À4esrre, Un/versldade cedera/ de Sa/zfa Ca/ari/za, /zóorroZas@g/ml/.com
Milton Luiz Horn Víeira l Z)oz{/or, Ulzíversldcüe/;edema/ de Sa/z/a Cararf/za, /ü//o/z@cce.l{/sc.ór

Resumo:

A escova de dentes consiste em um objeto universal e cotidiano que conquistou alta relevância
social ao longo da história da humanidade. O trajeto de sua' concepção sofreu inúmeras
mudanças. desde seu surgimento, tendo por paralelo a influência da própria consolidação e
desenvolvimento do Design como profissão.
Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama do prometo das escovas de dentes desde
seu surgimento, com foco no século XX e na influência histórica do Design neste período, por
meio de uma revisão literária que aborda fatos relacionados à história do Design, modelos
expoentes de escovas de dentes, a influência da inserção do plástico em sua composição, a
contribuição de designers para a evolução do produto e um quadro sinóptico que facilita o
entendimento acerca da contextualização da escova de dentes na história do Design.

Palavras-chave: escova de dentes, história do design, século XX

Abstract:
]'he toothbrush consista on CL universal arü everyda) object, whtch has extreme socia[
,mportance throtlghout hurrmn Itistory. The pata o.fita design }ms urtdergone ttümerous chances
;tece its irtceptiort, witlt tlte paratlet inFuertce o.f the consotidation and the developlnent of
:lesigtt as a prolfession.

Íris arücle aias to present a toothbrushes' design overvtew sirtce its inception , focusing on the
wentietlt ceritur} and the historical in8uence of design in thts period, through a literatura
-eview tltat covers the history ofdestgn related evento, expolteltts tnodels of toothbrushes, the
plastic's inFuence in its composition, the contribittion ofdesigrlers to tais product evolutiott and
l sulnmar) board that.facilltates the understattdirlg ofthe toothbrushes' context irt the Itistory of
Design

Key- words: toothbrüsh, design's history, 20th centür)
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A Tecnologia da Captura de Movimento
no Design de Animação

The Motion Capture's technology in Animation Design

Josiane Vieira Campos l A/es/funda em Z)é?siga, C,rESC,./os/ane. ca/npos@posgradzlósc.ór
Marina Machado l À4es/ronda em Z)es/gn, UFSC,

Rosa Gargíoni l À/esfranda em Z)es/g?z, UFSC, rosagargíoni@ya/zoo.com.ór
Milton Luiz Horn Víeira /'r(# Z)r. /'ós-Grada/açâo em Z)esfgn, UFSC, m//ron@cce.zl#sc.ór

Resumo

Ao acréscimo do fluxo das ações ao movimento dos desenhos dá-se o nome de animação. A
mesma importância dada ao sucesso da história e do enredo de uma animação, deve ser aplicada
no design de personagens bem estruturados e cativantes, capazes de utilizar a tecnologia para a
conquista da empatia da audiência por meio de gestos, movimentos e atitudes.
Diante da ausência de uma metodologia obrigatória para a criação de um personagem digital,
deve-se dedicar especial atenção a aspectos relacionados ao movimento, dentre os quais os
hábitos, a maneira de andar e falar, a personalidade, as expressões, entre outros.
Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama da inserção da tecnologia no âmbito da
animação, desde a fotografia até os sistemas ópticos, com foco na captura de movimentos, por
meio de uma revisão literária que abrange desde os primeiros ensaios registrados na história até
as tendências e seu impacto na produção de narrativas animadas, passando pelas modalidades de
captura de movimentos por motion captura, por sistemas ópticos e por sistemas mecânicos.

Palavras-chave. tecnologia, captura de movimento, animação

Ábstract.

Fhe increase ofthe actions' .Pow to the drawings' movement is catled animation. The some
importcince given to the story's and the plot' success on an animation should be applied in the
design oÍwell-sh'uctured and engaging characters, which should be abre to use technology to
conquer the audience's empathy through gestores, mo'Petnents and attitudes.
Gi-ven the absence oÍa required methodologylor the conception ofa digital character, special
attention should be apptied in the movement's retated issues, suco as habita, {he wciy they talk
ctnd talk, personality, expressions, among others.
I'his article Gins to present an overview ofthe technotogy integration within the animation's
range, .flom photograptty to optical systems, jocusing on the ntotion capture, tht'ough a
titerature review that covers .Fom the earliest recorded history until testing trends and its
impact on the production of cinimated narratives, per methods of movement's capture on
MoCap, on optical systems and on mechanical systems.

Key-words: technotogy, tnotion captura, animation
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Análise Comparativa Entre n/g e Anatomia Humana:
Compreendendo Técnicas de nib de Personagens 3D

Comparative analyze between rigging and human anatomy:
comprehending 3D character rigging techniques and its interaction with

the animator

Gabriel de Souza Prim l Graduado, C/J'SC,' gabríe/spri/7z@g/lzai/.com
Milton Luiz Hom Vieira l l)ozzfor, Uf'SC,- /zor/zvíe/ra@gma//.com

Resumo:

Este artigo apresentará observações na relação entre a anatomia humana e a movimentação de
um personagem 3D para animação. Considerando que o corpo humano possui mais de 200
ossos, replicar tal complexidade seria uma tarefa árdua tanto para a criação quanto para a
manipulação do personagem. Um sistema de animação buscar balancear a simplicidade e
complexidade, sem limitar a movimentação. As observações apontadas nesta pesquisa
evidenciam a relação entre o esqueleto humano real e o esqueleto virtual dos personagens,
deixando claro que o conhecimento de anatomia tem total influência nas decisões tomadas no
processo de criação do sistema de animação.

Palavras-chave; Animação 3D; Anatomia; Personagem e Rig

Abstract:
I'his paper wilt present observaüons on the retatiottship between huttun anatomy artd the
inotion ofa 3D character lfor aninmüon. Constdering that the hulnan body Ims over 200 botões,
repticate suco complexiD wotlld be a dilficült talk .for bota creatiort and.for the lnanipulation of
the character. An animatiott system seek to balance simpltctty and colnplexit), withoüt
resnicting motion. The cotntnertts tnade tn tais stud) show tlte reLationship between the real
human skeLetolt attd the sketeton of virtual characters, making it clear that knowledge of
almtolny has.hlt tn#uence on decisions {akert in the creation process ofthe anlmation s)atem .

Key- words: 3D Antmation; Anatoln); Character attd RLg

1. Introdução

Este artigo apresentará observações advindas da relação entre a anatomia humana (corpo,
articulações e músculos) e a simulação de como o corpo humano se move em um personagem
3D para animação. Considerando que a movimentação do ser humano é advinda de um sistema
muito complexo, se faz necessária a criação de um sistema simpliHlcado para que um animador
de personagens 3D consiga manipular seu personagem de forTna adequada. Para isto cria-se um
sistema composto de ossos virtuais (chamados pelo termo em inglês bodes) e controles que
buscam simular a movimentação humana. Este sistema é chamado de l?lg e usualmente é criado
pelo diretor técnico da produção de animação e passado aos animadores para dar vida aos
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Método para avaliar a influência da tecnologia na intenção de
assistir e na percepção sobre um filme

ylethod to evaluate the influence of technology on intention to watch and
perception about a movie

Vector Nassar l Z)ozl/ora/zcZ9, Universfcüzde Fecüra/ de Sa/zía Cararf/za, vic/or/zassar@g/mi/.com
Milton Luiz Horn Vieira l Z)Durar, Universicí(üe /adere/ de San/a Cararína, mf//o/z.vlefra@z4/sc.ór

Resumo:

em interfaces, em meio físico e na interação com QR-Codex. Na visualização do filme procura-
se ainda encontrar relações ou diferenças entre o filme visto no cinema e aqueles vistos em
dispositivos móveis. Este estudo apresenta abordagem de pesquisa experimental, cujo objetivo é
analisar a :influência da tecnologia na intenção de assistir e na percepção sobre um filme. O
artigo inicia com uma contextualização da relação de tecnologias presentes na divulgação e
exibição de um filme. Apresentam-se os olÜetivos e métodos detalhados, concluindo com os

resultados e imp Méts esperados. uisa, Cinema, Interatividade, Dispositivos Móveis, Experiência

Absüact:

Fhe wa) tike peopte. internet with each other and the wortd was irt lfact inÜuertced the evolution
f di#erent technologies thm pane the way lfor a prolgeration of uses in various fields of
cnowledge, like the relationship beMeen the public and a movie. Irt tais corttext, tais paper
eeks to address the technolog) as an inFuencing factor that cara reach two stages ol perception
)f a .Rlm: the molnent that procedes the jilm and when the .fiam is seen. Teus, the research is
iivided bemeen the techttologies tlsed .for the dissetninaüon oÍ the $1m (desktop, tablets or
irtlartphones) and screening oÍ the $1m(traditiortal cittema,' 3D or IMAX). As objecto oj
iisclosure, it is considered posters, websites and gins oÍ montes obtairled irt virtual interfaces in
hysicat object and interacttotl with QR-Codex. In viewing the $1m, even if )ou watt to $nd
relationships or di#erences between the $1m seert in cinema and those viewed on mobile
levices. Tais study presente atl approach to experimental research, whose goal is to andyze the
.nPuerlce of technolog) on inteFttion to atteltd artd the perception ofa .Rtm. The article begins
A/ith a contextilaLization of the relatiomhip oJ: techrtotogies present itt the disseminaüon and
!xhibitiott ofa .fila. We present the goals and detailed tnethods, concLuding with the resl&Lts and
expected impact.

Ke)-words: Research lnetltod, CLnelna, Interactivity, Mobile Devices, Usar Expeience .
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Modelo de Medição do Equilíbrio com Uso do /14oC:ap

Modem of Balance Measurement with Use of MoCap

Gabriel de Souza Prim l Graduado, UFSC,' gaórie/spr/m@gmaí/.com
Milton Luiz Hom Vieira l Z)furor, t/FSC,, Ãornvíeira@g/ml/.com

Resumo:
A capacidade de um indivíduo de manter-se em equilíbrio está díretamente relacionada com a
sua qualidade de vida. Esta medição se mostra importante para pessoas que possuem sua
capacidade de manter o equilíbrio prejudicada como idosos, usuários de prótese e órtese, entre
outros. Estas medições são realizadas costumeiramente através da pura observação durante a
realização de testes. O modelo proposto neste artigo agrega a utilização de um sistema de
captura de movimentos para uma observação precisa durante a realização de alguns testes de
equilíbrio, diante de algumas adaptações. Para demonstrar a aplicação do modelo, este artigo
apresenta um estudo de caso para aplicação do modelo para análise de equilíbrio de usuários de
prótese transtibial unilateral .

Palavras-chave.' Captura de Movimentos, Análise de Equilíbrio, Modelo, Ergonomia

Abstract:

I'he abtlLty ofatt individual to keep yourseljbalanced is directa) related to their qüality oflife.
Tais measürement provas importarlt .for people who cave their abilit) to maintain balance
hctrmed suco as elderl), users ofprosthetic attd orthotic, among others. These rneasurements
are per.formed ordinartly b) pura observation during per.fonnance oftests. The modem proposed
in tais paper brings the use of a lnotion captüre s)stetn .for a accurate observatton while
condücting some testa ol equitibrLtttn, be.fere some ad:justlnents. To demonstrate the appticaüon
ofthe modem, tais arücte presente a study cme .for apptying the modem .for eqtlilibriutn arma)sis
ofunilateral trattstibial prosthesis llsers .

Key-words: Moüon CaptLLre, Armtysis ofEqüilibrium, Modal, Ergonotnics

1. Introdução

No contexto da análise de equilíbrio, é possível notar que existem testes já bem estabelecidos
com a finalidade de observar o risco de quedas de indivíduos. Tais teste são comumente
aplicados em idosos e pessoas com alguma limitação de movimento. Ainda no contexto de
análise de equilíbrio, nota-se um crescimento na utilização de novas tecnologias para auxiliar na
observação realizada no decorrer dos testes. Dentre estas tecnologias pode-se citar a
fotogrametria computadorizada e o Mo//on Cap/üre (MoCap). Esta última tem sido utilizada com
o intuito de realizar em especial análises de marcha. Considerando-se que a tecnologia de captura
de movimentos pode auxiliar a obter dados ainda mais complexos do que os obtidos em análise
de marcha, este artigo se propõe a apresentar um modelo, constituído de adaptações de alguns
testes já existentes, para obtenção de dados referentes ao equilíbrio de um indivíduo com o
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O Advento da Tecnologia Estereoscópica
realidade virtual interativa

da animação à

The Advent of Stereoscopic Technology: from the animation to the
interactive virtual reality

Josiane Víeira Campos l it/esfra/zda e/zz Z)eslg/z, UFSC,'Josfane.campos@posgrad.zlfsc.br
Marina Machado l A/esrranda em Oes/gn, UF'SC; marirzamac/zadods@gmaf/.com

Rosa GargionÍ l Adesfranda em Z)esfg/z, t/FSC,' rosagarglo/zf@yaÀoo.com.br
Milton Luiz Hom Vieira l /'rcÚ Z)r. Pós Gradzíafão e/lz Z)eslgn, Uf'SC,- #zi/ro/z@cce.zefsc.br

Resumo:

A visão tridimensional que temos do mundo, resultado da interpretação realizada pelo cérebro
das duas imagens bidimensíonais que cada olho capta a partir de seu ponto de vista e das
informações sobre o grau de convergência e divergência que gera a capacidade de enxergar em
três dimensões e de perceber a profundidade espacial das imagens, denomina-se estereoscopia.
A ascensão da tecnologia estereoscópica traz inúmeras possibilidades às animações,
funcionando como propulsora, tanto do cinema, quanto da realidade virtual perante os usuários,
e provocando sua introdução para além do âmbito cinematográfico, em áreas como a educação,
a medicina, a comunicação, o entretenimento, a museologia, entre outras.
Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama da inserção da estereoscopia no âmbito
da animação, desde seu surgimento, com foco nas possibilidades trazidas por esta tecnologia,
por meio de uma revisão literária que abrange as técnicas estereoscópicas e seus dispositivos de
visualização, os indutores de percepção da estereoscopia, a produção e a pós produção do Hijme
estereoscópico, o uso da estereoscopía fora do cinema, a animação interativa e a realidade
virtual do espaço em terceira dimensão.

Palavras-chave: estereoscopia, animação, realidade virtual

Absüact.

]'he tltree dimensionar view we cave ofthe worLd, resultedj'om the brain's interpretation ofthe
two-dimensiorlal imagem that eaclt eye perceives b'om their poittt of vier and t'om the
injorlnation ol coltvergence and divergertce's degree that gerterates the ability to see in three
ditnettsiorts artd perceive spatial depth olfthe tmages, is cctlled stereoscop).
The advent ojstereoscopic technolog) brirtgs lulmerous opportunities to anilnation, working as
a propulsive tnechanisin oÍ bota in $1ln, attd irt virtual reality, causing the stereoscop)
introductton be)ond the cimtnatic range, itt áreas suco as education, tnedictrte, commtlrtication ,
entertaintnent, tnuseology, among others .
Tais article aims to present an overview ojthe stereoscop) insertion within the animaüott, lince
its inception, focusing on the possibtlities broüght by tais tecltnology, throügh a literatura
review that covers the techniqtles and their stereoscopic viewing devices, the perception
Inductors ofstereoscopy, the productiott and the post production ofstereoscopic Fins, the use
of stereoscop) outside the cinema, the animatioll and the interactive virtual realit) space tn
third dilnension .

Ke)- words: stereoscopy, arllmation , virtual reatLty
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O Potencial Comunicativo do Hiperlink na Interface Digital
Ihe Communicative Potential of Hyperlink in the Digital Interface

Natália Ordobás Bortolás l Àdesrre, C/nlversídade cedera/ de Sa/zra Cararílza,' /zóorroZas@gmai/.com
\í\atar Nassax \ Doutorando, Universidade Federal de Sarna Catarina ; victorrLassar(®gmail.com
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Mílton Luiz Hom Vieira l Z)ozz/or, U/zivers/dado F'edema/ de Sa/zra Cararilza,' ml/fon@cce.zlÉsc.br

Keçilmn'

A Intemet permite o acesso a mídias diversas como textos, imagens, vídeos, sons, hipertexto e
hiperlinks, que em conjunto formam a Hípermídia. Considerando que os hiperlinks são
elementos fundamentais na navegação em hipermídia, este artigo busca questionar: 1 ) qual o seu
papel na interface digital e 2) como suas formas de representação, os signos linguístico e visual,
podem ajudar na compreensão do usuário, facilitando a comunicação. No âmbito da linguística,
os links são elementos que não possuem sentido em si, entretanto são capazes de construí-lo,
pois referenciam, indicam e sugerem caminhos, acionando modelos mentais. No que tange aos
signos visuais e linguísticos, o primeiro é mais compreendido quando sua forma visual tende a
uma estrutura simples, homogênea e regular. Já o segundo, interpretado como rótulo de uma
interface, pode-se tornar ambíguo, dada a diversidade de significados e expressões da língua. O
presente artigo coloca o hiperlínk, em conjunto com outros elementos formadores da interface
gráfica, como peça fundamental no processo de informar e comunicar mensagens ao usuário.

Palavras-chave: Hiperlink, Hipertexto, Interface

Absüact:
Fhe Internet alLows access to di#erent media (text, imagem, vídeos, sounds), restllting in
typertext linked b) h)perltnks, which together .forra the Hypennedia. Considering that
lyperlinks are ke) eleinents Ln h)permedia naxigation, tais paper seeks to questiorl: 1) his own
ole in the digital interface and 2) how the ling11istic and visülal signo, as wa)s to represent

kypertinks, can help users to urlderstand tlwtr meanings, tnaking colnlnürtication easier. Within
[ingutstics, ]tnks are e]ernents ttmt cave no meaning themselves, but are abre to bttLld it m
'e.ference, iTtdlcate artd suggest patins, triggerirtg lnetttat modems. With respect to visüxal and
.tnguistic signo, the $rst is lllore understood when its vistml sllape tenda to simple, homogeneoüs
attd regular structüre. The secará on.e is interpreted as an interface label, cara becorne
ambiguous, given file diversity of meanings artd expressions of the httguage. With tais
observatlons, the hyperlirtk, atong with other eleinents thatfonn the graphicat interface, is a key
pari in the process oftnjorinatimt and comntunication.

Ke)- words: Hiperlink, Htpertext, Interface
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Verb-pictorial representations in chat sites
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Resumo:

Este trabalho procura analisar as representações verbo-pictóricas utilizadas nos sites de chata
das empresas Bol, iG, Terra e Uol. O objetivo é identificar como essas representações são
apresentadas graficamente, quais suas funções e significados. Analisa-se os ícones que
compõem os logotipos, as tabelas que apresentam os temas das salas de bate-papo e as janelas
de conversação dos chats. Os aspectos considerados são: forma, estilo e semântica dos ícones.
Ao final, verificou-se uma similaridade entre os sites em relação às representações verbo-
pictóricas.
Palavras-chave. Ícones; Chata; Representações verbo-pictóricas.

Abstract:

I'his paper intendo to analyze the verb-pictorial representations used in chat cites ofcompanies
Bol, iG, Terra artd Uol. The goal is to identi$ how these representations are presented
g'aphically, what their functions and meanings. It analysis the icons that make up the logos, the
tartes that preserits the topics ofchat rooms attd chat windows. The aspecto considered are:
form, style artd semantics oJ' icons. There was a similarity between cites in retation to the verb-
pictorial represerttations.
Key-words: lcortsl Chata; Verb-pictoriat representatioris.

1. Introdução

O modo com que os usuários encontram e entendem o conteúdo pode ser influenciado pela
forma com que as infomtações são mostradas. A apresentação de um site, através das cores,
texturas e estilo, tem importante relevância em um prometo, pois pode servir tanto para guiar o
visitante desse site na navegação, quanto melhorar a percepção do usuário em relação ao site
como um todo (KALBACH, 2009).

De acordo com Zettl (1999, apud Hoffmann & Krauss, 2004), a estética visual é um processo
pelo qual o indivíduo capta, intensiHlca e interpreta os elementos visuais no seu ambiente. Esse
processo no qual o indivíduo está inserido envolve selecionar elementos visuais para dar comia a
uma mensagem. Assim, as percepções do usuário são inDuenciadas pelo efeito que o conjunto
dos elementos visuais estabelecem no site, com o intuito de tornar a mensagem mais eficaz
quanto possível.

A apresentação visual implica na deHlnição de alguns elementos do site, como as cores e texturas
a serem utilizadas, a tipografia e os ícones, assim como a disposição e o tamanho dos elementos
nas páginas, entre outros (KALBACH, 2009).

Nesse contexto, este trabalho se detém a analisar as representações verbo-pictóricas presentes
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Usabilidade e Acessibilidade de Moodle: Recomendações para o Uso do
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem pelo Público Idoso

Resumo ma-idoso, por meio de terminologias mais
claras, sem duplo sentido, com prevenção
de erros, navegação consistente. melhor
organização das informações, maior legi-
bilidade entre outros.

O público idoso tem, em geral, ca-
racterísticas físicas, fisiológicas e cogniti-
vas que dificultam a interação com pro-
dutos e sistemas, particularmente com
os ambientes virtuais. Este artigo tem
como olqetivo identificar recomenda-
ções de usabílidade e acessibilidade para
o Moodle, um ambiente virtual de ensino
e aprendizagem. voltado ao público ido-
so. Primeiramente foram identificadas as
principais funcionalidades do Moodle. sua
estrutura, as barreiras de acesso, entre ou -
trás características. Depois, a partir da lite-
ratura. foram identificadas as característi-
cas e conseqüências do envelhecimento
que podem influenciar no uso dos AVEAs
pelo idoso. Por fim. foram identificadas na
literatura recomendações de usabilidade
e acessibilidade para interfaces em geral.
O estudo resultou em recomendações de
usabilidade e acessibilidade para o AVEA,
alterações funcionais enfrentadas pelos
idosos e avaliação heurística do Moodle do
IFSC. Concluiu-se que as recomendações
de usabilidade e acessibilidade propostas
podem auxiliar na inclusão digital do ido-
so, facilitando o seu aprendizado e o uso
do ambiente. Os desenvolvedores devem
considerar as recomendações propostas
para criar ambientes com interfaces mais
amigáveis, que eliminem as barreiras de
acesso e comunicação na interação siste-

Palavras-Chave: Usabilidade. Acessibili
dade. Moodle. AVEA. Idoso.
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A aplicação de RFID na logística: um estudo de caso
do Sistema de Infraestrutura e Monitoramento de
Cargas do Estado de Santa Catarina

The application of RFID in logistícs: a case study of Infrastructure
and Monitoring System of Loads in the State of Santa Catarina

Victor Nassarl
Milton Luiz Horn Vieiral

Resumo: Os transtomos no controle de cargas de produção circulantes impõem um desafio aos elementos participantes
de um sistema logístico, principalmente no que se refere ao monitoramento do peso e volume, localização, horários
e movimentação. Os departamentos responsáveis possuem dificuldades em conseguir informações rápidas e precisas
sobre os veículos em trânsito, não só para efetuar o cona'ole e o monitoramento do tráfego, mas também para âns
de planejamento e segurança. Com isso, a integração de tecnologias de informação toma-se determinante para o
compartilhamento do conhecimento em um sistema logístico. Nesse caso, a aplicação da tecnologia RFID(Radio
Freqae/zcy /ae/zf@cafíon) é um dos favores que pode atuar a íim de fomecer subsídios para melhor análise e gestão
de riscos. A partir deste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de abordar como um sistema logístico solucionou
diferentes problemas encontrados em um processo de monitoramento de trajeto e controle de informações, por
meio da tecnologia RFID. Para tanto, utilizou-se como objeto de estudo o caso do Sistema de Infraestrutura e
Monitoramento de Cargas do Estado de Santa Catarina(SIMCESC). O artigo inicia com uma fundamentação teórica
sobre uma série de problemáticas envolvidas em processos logísticos, seguindo com as características esperadas
para o melhor funcionamento de um sistema. Em seguida, tem-se a contextualização sobre como as tecnologias de
informações podem auxiliar no gerenciamcnto da logística, em especial o RFID. Descreve-se então o SIMCESC,
com a posterior análise obtida com o cruzamento dos dados levantados da literatura, objetivando identificar como
o sistema utilizou o RFID para realizar a solução dos problemas. Desse modo, pode-se veriâcar a contribuição
da tecnologia ao caso estudado, evitando problemas comuns na logística, como atrasos de caminhão que não são
informados, demora no repasse das informações à empresa e falhas no monitoramento do trajeto. Também são
apontados os melhoramentos proporcionados na automatização dos processos, registro dos dados, rastreamento de
fugas e a garantia de rigor e qualidade para a logística.

Palavras-chave: Logística. Tecnologia da Informação. Controle de Processos. Monitoramento de Processos.

PKbÜTüct: Disorders in controlling the production ofcircutating loads impose chatLenges to the participant elemento
ofa logistics s)atem, particulart) with regata to monitoring weight and volume, location, time, and handting.
Respomible departmettts cave dij$cutties getting rapid and accurate inforTnlation about the vehictes in transit,
not onty to pedorm the contrai and monitoring oftraj$c, but atso for planning purposes and sajety. Teus, the
Integration ofinformaüon technotog) becomes decisivo for knowledge shaHng in a logistics system. In tais case,
[he app]ication ofRFID (Radio Frequenc) Idettti$cation} is one ofthe factors that can provide subsidies jor better
anatJsis and riso management. From tais context, the aim ofthis stud) was to address how a togistics system has
solver other probtems foünd in the monitoring ofpath process and infomtation control using RAID technology
IRadio Frequency Identilication). To íris end, the case ofthe System oflnfrastrucÍüre and Monitoring oj Loads of
the Skate ofSanta Catarina (SIMCESC) was used as an object ofstud). The article begin.s with a theoretical bois on
a range ofissues in»olved in togistics processem, trem a tist oftheleatures expected to improve the system operation
Is presentes. After that, it contutualizes how infomtation technology can hetp manage logistics, especiall) RFID.
Nexo, it describes the SIMSESC, with the subsequent anatysis ofthe case study, in which there is a crossing ofthe
complica data from the literatura in arder to identij:y how the s)saem used RFID to solve its probtems. Teus, the
contribution oftechnotogy to the case studied can be verl$ed, avoiding commott probtems in logistics suco as detays
oftrucks that are not informed, detays in the transfer ofinformation to the compan), andfailures in the monitoring
Dfpaths. Also, we obsewed the improvements provided by process automation, data jogging, toga tracking, and
guarantee ofrigor ar\d quatityfor logistics.

Keawolüs: Ingistics. Injormation Technotogy. Processos Contrai. MonitorirLg Processos.
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A INTERNET DAS COISAS COM AS TECNOLOGIAS RFID E NFC
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Resumo: O crescimento tecnológico propicia uma série de oportunidades à
sociedade, sejam em áreas financeiras, em educação, entretenimento,
entre outros. Ao mesmo tempo, pode auxiliar em dificuldades costumeiras,
como trânsito, segurança e saúde. Nesse cenário, a tecnologia está inserida
ao participar da modificação do modo de vida das pessoas, na maneira
como consomem e produzem informações, e em como se relacionam entre
si e com o meio. Cada vez mais, diferentes dispositivos atuam em uma
relação não apenas entre os indivíduos, mas também com outros
aparelhos, enviando dados e conectando-se entre si, configurando assim a
internet das coisas. Entre as tecnologias presentes nesta conexão entre
objetos, destacam-se o RFID(Radio Frequency Identification) e o NFC(Near
field Communication). Assim, este artigo aborda a influência da internet
das coisas na sociedade, através de um estudo analítico que traz aplicações
em diferentes modalidades, como pagamentos móveis, acesso a conteúdos
digitais, games, transporte, entre outros. Por fim, geram-se discussões
sobre o papel da internet das coisas no auxílio à realização de tarefas, no
relacionamento entre as pessoas e em como pode proporcionar diferentes
formas de entretenimento.

Palavras-chave: Design de Interação, Internet das Coisas, RFID (Radio
Frequency-ldentification), NFC(Near Field Communication).

Abstract: The technological growth provides a number of opportunities to
society , whether in financial, consumer and entertainment, for example
At the same time, can assist in customary difficulties, such as traffic, safety
and health. In this scenario, technology is inserted to participate in the
modifícation of the way of life of the people, the way assimilate and
produce information, and also how they relate to each other and with the
envíronment. Increasingly, different devíces operate in a relationship not
only between people, but algo with other objects by sending data and
connecting with each other, thus setting the internet of things. Among the
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UM OLHAR DO POSITIVISMO-BUNGEANO SOBRE
A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO

A view ofpositivism-bungean on technology and innovation

Resumo

O design atua para auxiliar as organizações no processo da inovação, gerando soluções
para as demandas dos indivíduos e articulando os planedamentos estratégicos e operacionais
sob a ética de estudos multidisciplinares. Entender a tecnologia a partir da concepção
filosófica permite que se analise sua influência como representação do desenvolv mento
humano. Assim, o olÜetívo deste artigo é refletir sobre a relação entre a tecnologia e a
inovação,, a partir da filosofia de Bunge. Inicialmente, conceitua-se o positivismo. Em
seguida, aborda-se o aspecto filosófico-bungeano sobre a tecnologia. Finalmente, discute-se a
influência dos conhecimentos, métodos e processos informacionais para a real zação' da
tnovaçao.

Palavras Chave: positivismo; tecnojogía; inovação e design

Abstract

[he design works to assist organizatiorts in the process ofinrtovation, gerlerating solutions to
Ehe needs of irtdividuats artd articuLatirlg the strategic plarttting and operacional }om the
)erspective of mütttdisciplilmry studies. Utlderstand the technolog) Pom the phiLosophical
:onceptiort alLows an examirtation its in$uence as a represerttation of human devetopment.
Fhe objective ofthis paper is to discuss the retatiott beüu?een technoLog) and innovation, from
he philosophy of Bürtge. Initially de$nes the posltivism. It then discusses the aspect
PhiLosophical-bungean about the technology. FirtaLly, it is discussed the in$uertce of
(nowledge, methods artd information processes lfor the realization ofinnovatton .

Ke)words: positivisrn; technoLogy; inrtovatlon artd design
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Abordagens do Design Emocional na Criação de Interfaces:
Cores e Formas

Emotional Design Approaches to an Interface Creation: Colors and Shapes

DA SILVA, Marina Machado; Mestranda; Universidade Federal de Santa Catarina
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VIEIRA, Milton Luiz Horn; Doutor; Universidade Federal de Santa Catarina
milton (ê)cce .u fsc .br

Resumo

A interação homem-tecnologia tem transferido parte da atenção dedicada aos fatores
cognitivos aos fatores iminentemente emocionais, gerando um aumento das publicações
relacionadas à emoção.
A experiência do usuário é valorizada por meio das emoções, pois estas desempenham um
papel preponderante em aspectos como a tomada de decisão e o comportamento.
Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama do design emocional, centrado na
criação de interfaces, por meio de uma revisão literária abrangendo os conceitos e
mecanismos da emoção, a relação desta com o design, o papel da semiótica nesta relação e os
efeitos das cores e fomlas na interface.

Palavras Chave: design emocional; emoção; interface

,4bstract

Fhe usei-technotogy interaction has transferred some oJ' the attention .fi'om the cognitive
$actors to the imminentty emotiortatjactors, generating an increase on publications retated to
the topic emotion.
Fhe usar ucperience is valued through emotions because they bate all important role itt
features suco as decision making artd behaxior.
Tais articte aias to present an overview ofthe emotionat design, .focusing on the creation of
interfaces, through a titerature repiew that covers emotion's concept and biotogical
mechctnisms, the retationship among design and emotion, the role ofsemiotic attached to tais
retation and the eflects ofcolors attd shapes on the intetlface.

Keywords: emotionat design; emotion; interface
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Os Ser/ous Games como Ferramenta de Ensino na
Odontologia

The Serious Games as a Teaching Toal in Odontology
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Resumo

O uso dos seríous gamo?s como ferramenta na odontologia possibilita a aplicação de recursos
do design, como cores, hipertextos, sons, imagens e animações, em prol do ensino de futuros
dentistas. Esta aplicação proporciona a análise dos casos expressos em período de tempo, por
meio de animações dinâmicas em detrimento do ensino estático, o que permite a realização
dos procedimentos repetidas vezes, posto que o material virtual não se deteriora.
Além de reduzir o número de cadáveres para o estudo anatómico, otimizando custos e tempo
de trabalho, a aplicação da ferramenta abranda o choque cultural causado pelo contato com
corpos inanimados.

Palavras Chave: se/"íous games; design; odontologia

.4bsüact

The use ofserious games as a pool in dentistry enabtes the application ofdesign features,
suco as cotors, hypertext, sounds, imagem and animations in lavor olfteachingfuture dentista.
Fhis application provides an analysis ofncpressed by time cases through the use ofdynamic
animations instead ofthe static ortes, which enabtes students to watch procedures repecltedty,
lince the virtual material does not deteriorate.
Besides reducing the number oÍ cadavers jor anatomical studies, optimizing costa and
working time, the serious games retieve the cultural stock caused by the contact with
inanimated bodies.

Kepwords: serious games; design; odontolog)?.
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Resumo

A tipografia é uma ferramenta indispensável na composição de um bom design gráfico. Ainda
que isso seja um consenso, ela é muitas vezes negligenciada e seu emprego, dado de maneira
equivocada em muitos trabalhos desenvolvidos na área. Este artigo pretende expor noções
básicas de elementos tipográíicos, de estruturas, de composições e de legibilidade, de modo a
tornar o conteúdo um pouco mais acessível, por meio de uma revisão literária que sirva de
apoio à elaboração de estudos mais profundos sobre o tema.

Palavras Chave: tipografia; legibilidade; composições tipográfícas

.Absüact

The Wpography is an indispensabte tool in a good graphic design composition. Though it is a
consensos, QpographN is often negtected and misapplied in maná projects de-veloped in the
área. Tais article aias to explain basics aspecto of typographic elemento, structures,
compositions and readabiliW, in ordem to make the content a bit more accessibte {hrough a
literatura review that hetps the development o.fmore studies on the subject.

Keywords: typographN; readability; Wpography compositions.



STEREOSCOPIC IMAGE QUALITY
IN VIRTUAL ENVIRONMENTS

Boehs,(}ustavo fieira, Milton L. H.

Universidade Federal de Santa Catarina

ABSTRACT

The number of products capable of displaying stereoscopic
(algo known as 3D) imagem has been growing in recent
years. The use of this technology has outgrown the solver
screen and is now available in televisions, computers,
tablets, and even cell phones. Due to íts nature. content
created 6or stereoscopic media requíres attention in relation
to some characterístics not present in the context of
monoscopic media. With a focus on image creatíon, the
oljective of this research was to assess how difFerent
stereoscopic ímage generation methods can affect human
perception. To achieve this a virtual cnvironment was
created and from it different vídeos were generated using
various methods including converging cameras, parallel
cameras, and depth image-based rendering (DIBR). These
vídeos were shown to participante who assessed the picture
quality, depth qua]ity, and visual comfort of the media. It
uas found that there was very bule difference between the
perception of images generated by parallel and convergent
cameras, while thcre was a substantial difference in terms of
perception between these two types of image and DIBR
imagem. Such resulta can significantly affect the choice of
technology for stereoscopic image generation, influencing
the production costs, the methods involved, and human and
machine time consumption.

Index Terms-- stereoscopic; quality assessment;
virtual environments

monoscopic imagem, stereo (For short) images have
additional parameters, suco as interaxial distante and
convergente anglo. Difberent technical and conceptual
choices influente the final quality ofthe se-called 3D efíéct

This research focused solely on the methods for
generating stereo imagem within the virtual environment
context, because of the Case to contrai all aspects of image
generation therein. Three methods of stereo image
generation were selected and tested on 81 participants to
determine the influente of the image generation method on
the quality perceived by the subjects.

The motivation for this experíment was not to establish
the ultimate method for ímage generation, but to veríÜ if
commercially available methods are regarded as equally
acceptable or if there is great discrepancy in the way they
are perceived. Similar studies found in preliminaíy research
tend to focus on experimental approaches, as opposed to
commercially available ones, and use small sample sizes
that don't allow for generalization [2113114]. Since image
generation methods tend to vara in post and other
characteristics, it was important to determine íf significant
differences are perceived by the viewer.

2. STEREOSCOPIC IMAGE GENERATION
METHODS

A stereoscopic image consista of a pair of image that are
captured from sl íghtly dífferent poínts in space, separated by
a ccrtain horizontal distante. These pair ofimage is split and
displayed to each eye of thc observar; the slight diHerences
in each image are used by the brain to quantia the
horizontal disparíty, which is the distance between a given
pomo in one image and its corresponding point in the other
image and this, in tum, provídes the depth [5].

If the horizontal disparity at a given point is equal to
zero, the point is in the game plane in both images and is
perceived by the suUect as being coplanar to the surface that
displays the image. When the disparity is greater than, and
not equal to, zero the elemento can be viilually positioned
ín ftont of' or "behind" the image. If a gíven point is

further right in the right ímage and further left in the leÊ
image it is said to be with negative disparity, and the
opposite situation is called positivo (or cross) disparíty.
Elements with negative disparíty seem to be "in front of' the
displaying surface and elements with positive disparity soem
to be positioned "behind" it [6]. The fo]]owing image
illustrates these situations.

1. 1NTRODUCTION

The number of products and content that make use of
stereoscopic, popularly known as 3D, images has grown
steadily over the past few years. This increased demand for
such content has contributed to the adoption of this
technology in a series of electronic devices, including
computers, tablets, cell phones, and digital TV sets. This
technology offers the potencial to increase the sensation of
presente in images, for example, those in virtual
environments. The availability of stereoscopy in serialized
products of mass consumption makes a resource previously
only found in cinemas, high cosa vídeo-helmets or custam
built CAVES available to a broader public.

The creation of stereoscopíc content has characteristics
that differentiate it from the creatíon of monoscopic (also
known as 2D) content. Besides the resolution, aspect ratio,
camera lens, and other typical parameters that configure

978-1 4799 8023 9/14/$31.00 (©2014 IEEE
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ABSTRACT
entre dispositivos, destacam-se algumas mais conheci-
das, como o SMS, o Bluetooth e o GPS, além dos códigos
gráficos que podem ser decodificados, como o QR-Cede
Já na área das transmissões por rádio frequência. têm-
se o RFID e NFC, tecnologias consideradas como pila-
res pala a efetivação da computação ubíqua e expansão
da própria Interação Humano-Computador (QIUPING,
SHUNBING e CHUNQUAN, 201 1).

Com a adição do NFC (Near Field Communica-
tion). em aparelhos celulares, eletrõnicos e objetos em
geral, a experiência dos usuários em variadas aplicações
pode ganhar praticidade e entretenimento, uma vez que a
tecnologia possibilita atividades como a realização paga-
mentos, o acesso de catracas, a obtenção e a transmis-
são de conteúdo entre diferentes dispositivo(CHEN e JIN,

Nesse contexto. este artigo discute uma propos-
ta de método de pesquisa para analisar a experiência dos
usuários brasileiros com a tecnologia NFC (Near Field
Communication). O método apresentado pretende ava-
liar o conhecimento que os brasileiros possuem sobre a
tecnologia e a aceitação para o uso, bem como analisar
a experiência com o NFC na realização de pagamentos
móveis, no consumo de entretenimento e na promoção
de funcionalidade em atividades diárias. Também se
pretende identificar oportunidades, propor protótipos de
aplicações do NFC e oferecer um processo para a gera-
ção de ideias com a tecnologia. Além disso. tem-se o ob-
jetivo ainda de gerar recomendações de uso para o NFC
em projetos.

Assim. o artigo contempla uma breve contextua-
lização do NFC, a caracterização da pesquisa, os objeti-
vos e as etapas. Por ülm, tem-se as considerações finais
sobre a escolha do tema e do método proposto.

Este artigo apresenta uma abordagem de méto-
do de pesquisa experimental. O método tem o objetivo
de analisar a experiência dos usuários brasileiros com a
tecnologia NFC, avaliando o conhecimento que possuem
sobre a tecnologia e a aceitação para o uso, bem como
analisar a experiência com o NFC na realização de pa-
gamentos móveis, no consumo de entretenimento e na
promoção de funcionalidade em atividades diárias. O mé-
todo proposto pretende ainda identificar oportunidades
de uso, propor protótipos de aplicações do NFC e gerar
recomendações para cada etapa do projeto. Este estudo
oferece uma contextualização do NFC, com o modo de
funcionamento e aplicações da tecnologia na sociedade,
além de descrever a caracterização da pesquisa, os obje:
tivos, as etapas e procedimentos adotados.

Author Keywords
NFC, Experiência do usuário, Método de Pesquisa, Expe-
rimento.

ACM Classification Keywords
H5.m. Information interfaces and presentation(e.g
Miscellaneous.

HCI):

INTRODUCTION

A evolução da tecnologia móvel tem contribuído
para o desenvolvimento de um cenário hiperconectado.
explorando as características do ser humano na busca
por socialização e acesso a informações, em qualquer lu-
gar. tempo e dispositivo. Cada vez mais presente no coti-
diano das pessoas, a plataforma mobile não se restringe
mais a apenas celulares, smartphones ou tablets, pois há
uma crescente integração entre os dispositivos e outros
produtos, como carros, rádios e eletrânicos (OK, AYDIN,
CONSKIN e OZDENIZCI, 201 1).

Isso representa um avanço tecnológico que se
inclina a uma realidade em que diferentes objetos podem
conectar-se sem ülo à internet e entre si, configurando a
chamada "Internet das Coisas" (Internet of Things - loT)
(ATZORI, LERA e MORABITO, 201 0).

Entre as tecnologias que propiciam esta conexão

Contextualizando O Nfc

O NFC (Near Field Communication) é uma rede
de comunicação sem fio de curto alcance, desenvolvida
pela Sony e Philips em 2002 e impulsionada a partir de
2004 pelo NFC Forum, a ílm de promover o avanço da
tecnologia, deülnir especificações e regulamentações de
uso. Desde então, de acordo com Ho e Chen(2011), com
a adoção do NFC pela indústria e aumento em pesquisas,
surgiram diferentes aplicações e serviços, utilizando-o

+ '*
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A Estereoscopia na Linguagem Cinematográfica: uma análise histórica de diferentes
elementos da linguagem $1mica

Gastava Eggeri Boeh+
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Resumo

Estereoscopia é uma tecnologia de reprodução de inagens, populamlente conhecida como 3D, a qual consÉte na exibição simultânea de duas
hnagens que dão ao espectador maior percepção de proíimdidade. Este artigo tem como objetho geral buscar indíck)s dos motivos que impkam
na não incorporação plena da estereoscopia no cinema ocidental. E, como objetivos especiíicos:(1) traçar lml peiál histórico do cinema
ocidental recorte que considera a inclusão de novas tecnok)gias(edição, som e cor) e o impacto destas na Ihguagem cinematográíiça; e(2)
traçar lan pei'm históíto da estereoscopia dentro do cinema ocidental enR)bando a maneja como a tecnologia Ê)i utiizada e o seu impacto na
Ihguagem cinematogáfica. Para alcançar tais objetivos, o Irabajho se baseia em um estudo bibliográfico de ctmho histórico. Os resultados
apontam semelhanças enfie estereoscopia e as tecnologias de cor e o som, como:(1) o íàto de serem tecnologias inseridas em ima Ihguagem

cinematográlicajá madma;(2) a motivação económica eüstente na indúsüia para o sucesso dessas tecnologias;(3) a opilüo discordante entre os
cineastas. Sendo esses os possa'eis mot&os para a não incorporação plena da estereocospia à hguagem chematográíica: a ilsuãciente qualidade
do eíêito, seu uso autorreÊerente e distralivo, conversões 21) =3D citas pós-ílmagem e a íàka de uso da estereoscopla coam ferramenta criativa
da Ihguagem cinematográfica

Introdução

Estereoscopia é uma tecnok)gia de reprodução de imagens, populamlente conheckia cona 3D, que consiste na e>abição sünultânea

de duas imagens. Tais inagens são capturadas em pontos diíêrentes do espaço, visando simular o comportamento do olho humano, com o htuão
de tomar a experiência daquele que as visualiza mais pró)cima de lona experiência real

A tecnologia estereoscópica, calada por Charles Wheatstone em 1 838, precede a htograíia e o cinema. Em alguns momentos da história ela
ganhou certa popularidade. Segundo Darrah(1964, p.8), 'apor volta de 1 862 a London Stereo Company havia vendido aproxinadanKnte l
mihão de ãnagens estereoscópicas". Também no cinema ocidenta], na década de 1950, a estereoscopia chegou a desempeiümr tm papel
relevante. Segundo Zune(2007, p.2), somente entre os anos de 1 952 e 1955 coram publkados 52 filmes que íàziam uso dela.

No entanto, o uso dessa teçnologja nunca bi plenamente diíimdido na indústi:h, diÉrente, por exemplo, do que aconteceu

com as tecnologias de edição, do som e da cor. A incidência do uso da estereoscopia no cinema ocidental teve três picos até então: na década de
1950, conforme menck)nado, na década de 1980, e ouro que se iniciou no ano 2000 e estende-se até os dias atuab.

Desde o ano 2000, o nthnero de salas de enbição com capacidade estereoscópica e de limes que iàzem uso dessa tecnologia têm crescido
muco, atingindo o seu mak)r nhel hbtórko. Ajgtms autores, como Mendiburu(2009), creditam tal crescimento
recente à nnhoria da qualidade tecnológica e à redução de custos gerados pela digitalização do processo cinematográfico. Diante da situação

apresentada, exbtem poucos elennntos que pemliem inÊrir a natureza desse recente çresciimnto. Seria este um nlodismo, cona ouros na
história dessa tecnologia, ou lm crescinento definíth'o?

Com o intuito de contribuí com esta discussão, este artigojevanta uma nova pergunta: por que, diÊrentennnte de outras tecnologias utlizadas no
cinema, como a edição, o som e a cor, a estereoscopia anda não âoi incorporada plenamente a ele?
Foi definido, então, como objetivo geral:

B Buscar indica)s dos nnth'os que implicam na não incorporação plena da estereoscopia no cinema ocidental

Para atingir plenamente o objet&o gera], coram traçados os segumtes objetivos especíHcos

Traçar um perfil histórico do cinema ocidental através de um recorte que considera a inclusão de novas tecnologias(edição, som e cor) e o
mlpacto destas na linguagem cülematográíica.

Traçar um perdi histórico da estereoscopia dentro do cinema ocidental enhcando a maneira como a tecnologia toi utiizada e o seu
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INTERFACES GRÁFICAS DIGITAIS
Resumo

No presente art©o são especbhente descrtos e ava]hdos dob pk:togramas do sbtema ]SOTYPE, sob a ótk:a da sintaxe
da linguagem vbual embalada nos estudos de Robert G. Scott (1951) e Dono A. Donde (2003). Idealüado por Otto
Neurath (1882-1945), o sbtema EOTYPE (hternatbnal System of Typographk: Pl:ture Educatbn) propõe o
desenvolvimento de uma série de sínbobs gráf:Los a partir de uma padronização icõnico-geométrica como representação
de pessoas e também animal, vegetal ou objetos. O sistema foi proposto para atender a fins comunicativos e
educatüos, envobendo ainda questões econõmk:as. Em conjunto com o trabalho do artbta Gerd Arntz (1900-1988), as
deakações de Neurath resultaram no sistema em estudo que, até hoje. influencia a linguagem e a prática em Design
Gráfico, a partir do desenho de imagens geometricamente estilkadas, no sentido de produzir informação gráfico-vbual.
Considerando-se o design da enter%ce gráfica do sbtema Windows 8, observa-se que o uso facilitado da Imagem
fotográfica em inte#aces digital videográfica de diferentes aparelhos eletrõnicos, como tablets ou telefones celulares, não
suprimiu a utilkação de pk:togramas. bso mostra que a tradção gráHEa fundada no sbtema EOTYPE persevera também
nos processos de comunicação vbual da mkiia eletrânico-digital.

Palavras-chave: sbtema gránEo-geométrico; design de interface; comunicação vbual.

Abst ract

m thb arte:b, two ]SOTYPE system pk:tograms are described and anaVzed fiam the perspecthe of vbual bnguage
syntax, using the theoretk:al studÉs of Robert G. Scott (1951) and Dono A. Donde (2003). DesÜned by Otto Neurath
(1882 - 1945), ]SOTYPE System (]hternatk)nal System of Typographk: Pk:ture Educatk)n) intended to devek)p a serás of
graphic symbob from a geometric-iconic standard that representa people and abo anlnab. plants or objecto. The system
was proposed to achieve communicative and educative purposes, abo involving economic bsues. Abng wkh the work of
artbt Gerd Arntz (1900 - 1988), Neurath idealkatbns resuked in the system being studÉd and whk:h, until today,
influences the Graphic Design language and practice, in the pense of producing graphic-vbual hformatbn with the design
of geometrk:aHy stylüed hages. ConskJering the desÜn of Windows 8 Graphk:al User Interface. we observe that the
facilitated use of photographic hlage on videographic digital interfaces of dif:ferent electronic devices, such as cell phones
or tab[ets, did not suppress the use of pictograms. ] revea]s that the graphic tradition founded in ]SO'rYPE System sti]]
peneveres on the vbual communication process of electronic-digital media.

Keywords; graphk:-geometrk: system; interface des©n; vbual communication
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Intei'aüüdade, rnteqbce Digna!. }nspeção de Erros
Este artigo tem como objetü,o avaiial" Q pl"otótipo da ilttet$ace digital do Sistema Ottiine Monitorize, a partir de
p:efleltos da !nteratividade e do Método de Ittspeção de El"ros(Patemà; Santoro, 2QQ2). Ta! ittspeção possibilitou
ie$nirrecomendações quejazem uso de elementos iltteiativos das intel:faces grã$co-digitais. Estes devem ser
ltitizados dejol'ma consciente e controlada, desde que estqam de acordo com junções e necessidades da intel$ace
web na qua! serão aplicados.

[ntetactiviQ'. ])imita! interface, Etrot's Inspection
['his articte aias at eva1lmting the Monitorize Online System's digita! intet$1ce protoq'pe, jocwing on interactivity and
he Impection Errors Meíhad(Paternà; Santoro. 20D2) Suor inspection enabte the dE$Rition aÍrecommendatians traí
rala we ofintel'active elemento ofgraphic-digital intel$aces, which musa be wed in a consciously and contra!!ed way,
as tona as they are in accordance with the.Nnctions and needs ofthe web intet$ace itt which they wit! be appiied.

1. Introdução A avaliação do protótipo do sistema cm questão está
fundamentada na pesquisa de Batista(2008), que
observa quc os elementos gráficos dc uma interface
digital possibilitam a comunicação(e ínteração)
entre usuário e computador.

A disseminação da informática e expansão da arca
de Meó Z)eseg/z, junto ao crescente valor da
informação, possibilitaram quc a interface digital sc
tomasse o elemento central na concepção dc
produtos virtuais(REDIG, 2004). Uma das
características principais da tecnologia cm formato
digital é permitir que os meios de comunicação
atinjam os usuário!, dc modo quc estes obtenham
uma resposta imediata. Por isso, a interatividade é
um tópico fundamental da comunicação digital
(SANTAEU.A, 2004)-

No prdeto de inteúaces digitais e, mais
especificamente, dc aplicativos weó, a intcratividadc
é pouco abordada e pode-se considerar quc a

RSÍiHgg.# Ê:LU:glj::Tj::Hlicada HÜ:Hh
de que não há um consenso conceptual a respeito da
Intçratividadc (SIMS, 1997; MORAES, 1998;
JENSEN, 2005; FERRERA, 2008) e, assim, estudos
c fcrramcntas apropriadas para avaliar a
interatividade de uma interface. com foco na
interação entre humanos e sistemas computacionais,
são escassas. Considerando. então. a Interatividade
como um tópico fundamental da comunicação
digital, há uma perda na qualidade, além de um
funcionamento precário destes sistemas
computacionais.

Este estudo buscou avaliar o protótipo de uma
interface digital a partir de preceitos da
intcratividadc c do Método dc Inspcção dc Erros,
proposto por Patemõ e Santoro (2002). Esse
protótipo é a interface de um sistema on///ze, ou
aplicativo web, que tem como principal objetivo
monitorar e gerenciar cargas de caminhões que
trafegam nas rodovias estaduais de Santa Catarina.
O monitoramento busca desestilnular infrações
cometidas pelos condutores dos caminhõcs ou pelas
transportadoras.
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Ainda assim, as tecnologias em formato digital são
bastante estimadas e utilizadas em diversos ramos
por algumas razões, dentre as quais:

Diminuem o tempo de realização dc tarefas, como
telefonar, enviar um e-mail. fazer um cadastro ou
realizar uma compra on/íne, digitar um documento,
fazer uma pesquisa etc.;

São consideradas extensões do corpo humano, pois
exercem tarefas, de forma rápida, que antes eram

O Sistema Online Monitorize apresenta três
ambientes virtuais(Figura 1) que, em conjunto,
possibilitam centralizar e digitalizar todas as
informações necessárias referentes à infraestrutura c
monitoramento de cargas.

O Ambiente l é a intedacc do balanceiro.
profissional que irá cadastrar no sistema dados do
condutor, do veículo e da transportadora. Uma

http:/7vw.academia.edu/7077829/Avaliacao.de.um..prototipo.de. i nterface.digital.com.foco.no.metido.de.í nspecao.de.erros.e..nai nteratiüdade# 1/8
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DO CINEMA AO MAPPING: A IMAGEM EM MOVIMENTO

NA PAISAGEM URBANA

Paulo Henrique Wolf
UFSC, Programa de Pós-Graduação em Design

paulo@phwolf.com

Prof. Dr. Eng. Mílton Luiz Horn Vieira
UFSC. Departamento de Expressão Gráfica

milton@cce . ufsc .br

Resumo

A visão é um dos sentidos mais aguçados à maioria das pessoas, e por
esta razão um dos mais explorados pelas mídias atuais e pelas artes. O
ato de projetar imagens sempre despertou o interesse do ser humano.
inicialmente com os desenhos nas cavernas e séculos adiante com o
surgimento do cinema -- que fez as imagens antes estáticas ganharem vida
e movimento. Com uma abordagem concisa da história do cinema e
permeando aspectos da linguagem cinematográfica -- como os planos e os
ângulos de câmera, a inserção da cor no vídeo, como uma proposta para
atrair o público e estimular as sensações visuais - chegando ao uso das
projeções em ambientes urbanos. cada vez mais frequente como uma
estratégia de interação entre o espaço urbano e o público. Este artigo
busca identificar estas características e o quão presente estão nas
projeção mapeadas, o mapphg.

Palavras-chave: hipermidia, interação, mapping

Abstract / resumen

Vision is one of the senses keener to most people, and for this reason one
of the most exploited by the media and the ans today. The act of projecting
images always aroused the interest of the human being, initially with the
designa of the caves and centuries bater with the ride of cinema, who made
the images come alive before static and movement. Approach with a
concise history of cinema and permeating aspects of film language - the
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ELEMENTOS DE DESIGN PARA INTERFACE DE APÓS
EM S/WHR7'PF/O/VES; O IPHONE 4S

UFSC
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mestranda no Programa de Pós-graduação em Design
valeriafeijo@gmail.com

Mana Jose Baldessar
UFSC. doutora em Ciências da Comunicação, professora da Universidade Federal
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Milton Luiz Horn Vieira
UFSC, doutor em Engenharia de Produção, professor no Programa de Pós

graduação em Design
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Resumo

Este artigo busca realizar uma investigação sobre os principais elementos
do design para o desenvolvimento de interface para aplicativos para
sma/?phones com foco no iPhone 4S, tendo em vista que tal dispositivo é
destaque no mercado internacional de mobile por ter sido responsável
pelas alterações e pela disseminação da cultura dos smaNphones, além de
ser objeto de desejo de milhares de consumidores no mundo todo. Para
isso, realizou-se um estudo sobre as características técnicas do aparelho
para posteriormente analisar como a cor, a tipografia, a grid, a posição, o
espaçamento. a navegação e outros elementos do design que devem ser
pensados em projetos para aplicativos nesses sma/fphones. Assim, foi
possível verificar que, além dos conceitos de design, é necessário um
conhecimento técnico sobre a tecnologia que será utilizada em cada
projeto, para que a interface projetada seja capaz de proporcionar a melhor
expenêncía para o usuário.

Palavras-chave: Interface. Design. Smadphones. Hipermídia. iPhone 4S

Abstract / resumen

This paper attempts to investigate about the main elements on
smartphones apps interface design with focus on iPhone 4S, which is an
international market highlight, responsible for smartphones cultural
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LEITURA VISUAL DA COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DE
ÉPOCA SOB A ÉTICA OO CONTRASTE

Luciane Ropelatto
UFSC. Departamento de Expressão Gráfica

lucianerop(@hotmail.com

Ricardo Triska
UFSC, Departamento de Expressão Gráfica

ricardo.triska@gmail.com

Milton Luiz Horn Vieira
UFSC, Departamento de Expressão Gráfica

mlvieira@mboxl . ufsc.br

Resumo

O presente artigo aborda o estudo do contraste de luz. cor e forma em
imagens fotográficas de figurinos de época da minissérie "A Muralha". A
escolha do tema se deu pela participação de um projeto cujo século XVll é
foco de pesquisa. Baseado nos princípios da Gestalt, e para analise das
imagens, apontou-se por meio de uma revisão sistemática. a influência da
luz sobre a cor e a percepção do espectador na composição visual do
figurino. Como resultado. foi possível averiguar aspectos de contraste da
luz no cenário com a indumentária dos seus personagens. O contraste da
forma esteve mais presente nos elementos que compõe os trajes, como
tecidos, texturas e volumes

Palavras chave: Contraste. Figurino. A Muralha

Abstract

This article explain the study of the contrast of light, shape and color ín
photographic images of period costumes of the miniseríes "The Wall". The
theme was selected by the participation of a project whose seventeenth
century is the focus of research. Based on the principles of Gestalt, and
analysis of the images, was described by systematic review , the influence
of light on the color and the perception of the viewer in the visual
compositíon of the costume. As a result. it was possible to ascertain the
points of contrast of light in the scene with the clothes of their characters
The contrast of shape was more present in the elements that make up the
costumes, such as fabrics, textures and volumes

Keywords: Contrast. Costume. The Wall



GRAPH! A 'l3F L<)KÍAN<3pl>Lts $e

-. -i 5i'-'P0$i0 NA('lC';A. DE G:0' E RiA D;'i-i R.TÍ.A : DE5[ç.qO ]Ê('. :a
A'lO'iAI CO},;;RFhü:i oh :QAP-i($ E'j6Ji'JtiRlx C fOR ARTE Ar. D Dt sr-3r

QUADRINHOS DIGITAIS: MARKETING E

COMUNICAÇÃO VISUAL

Eduardo Evangelista
UFSC, Mestrando de Design e Expressão Gráfica

eduevangelista@hotmail.com

Milton Luiz Horn Vieira
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Resumo

Super-heróis como o Super-Homem e o Homem de Ferro podem salvar a
humanidade, seja de desastres naturais ou invasões ali'enígenas, sem
perceber que os anunciantes de produtos estão dominando as páginas das
histórias em quadrínhos. O marketing visualizou essa oportunidade, tanto
em quadrinhos convencionais quanto nos digitais, e aproveitou-se do
carisma dos personagens para divulgar e vender seus produtos. Tal forma
de divulgação no meio impresso não é tão recente, porém ganha corpo no
meio digital com a convergência midiática, a facilidade de acesso à internet
e a interação propiciada neste meio. O presente artigo trata a transição do
marketing, do meio impresso para o digital, abordando como as empresas
podem utilizar o licenciamento de personagens de quadrinhos como forma
de se relacionar com seus clientes, gerando mais lucros e aumentando o
retorno sobre grandes investimentos em produção e divulgação. As ideias
apresentadas são ilustradas através do quadrinho digital Steer the Story,
desenvolvido pela Audi em parceria com a Marvel.

Palavras-chave; Quadrinhos digitais, marketing, licenciamento

Abstract

Superheroes like Superman and Iron Man can save mankind, whether
natural disasters or alien invasíons, without realizing that the advertisers of
products are dominating the pages of comíc books. The marketing
visualized this opportunity, both in conventional and digital comics, and
took advantage of the charisma of the characters to promote and sell their
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Uma abordagem sobre os conceitos de interatividade e sua
relação com o design

Resumo: Este artigo propõe abordar conceitos sobre Interatividade e relacio-
na-los com o Design de Interface, sob uma perspectiva tecnológica e comu-
nicacional. O embasamento teórico foi fundamentado a partir dos conheci-
mentos de Steuer (1992), Jensen (1998) e Kiousis (2002). As relações entre

Interatividade e Design puderam verificar que a Interatividade é um tópico
da comunicação digital que está inserido no processo de criação de interfaces

digitais e, assim, intimamente relacionado ao Design.

Palavras-chave: Interatividade, Design, Interface Digital.

An aproach over the interactivity's concepts and its relation
with design

Abstract: This article proposes to approach concepts of Interactivity and re-

bate them to the Design Interface, under a technological and communicational
perspective. The theoretical framework was based on Steuer (1992), Jensen

(1998) and Kiousis (2002). Relations between Interactivity and Design could

verify that Interactivity is a topic of digital communication that is inserted unto

the process of creaLing digital interfaces and thus closely related to Design.

Key words: Interactivity, Design, Digital Interface.

Arcos Design. Rio de Janeiro, V. 7 N. 1, Julho 2013, pp. 81-101 82



Análise da Interatividade em Sites de E-commerce

Interacüvity analysis on e-commerce websites
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VIEIRA, Milton Horn; Doutor em Engenharia de Produção
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RESUMO
O presente artigo busca identificar os tipos, as especificidades e o nível de ínteratividade em interfaces
de sítes de e-commerce. A interatívidade é intrínseca ao processo de interação social bem como à
comunicação homem-máquina. A interação humano-computador busca no processo de interação
social inspiração para otimízar a interativídade em interfaces virtuais. Assim, neste estudo, buscou-se
conceitos de interativídade que orientassem o exame da interface com base em um método de avaliação
por inspeção. Partindo-se dos critérios propostos por Rhodes & Azbell, Rafaelli, Sims, Laurel, e Lemos,
entende-se que a ínteratividade do ambiente digital observado está no nível Reativo, tendo como
característica a navegação não-linear. Também foi idenüfícado que as respostas do sistema às ações do
usuário são pré-configuradas de forma genérica, sendo este um limitador na individualização da troca de
mensagens entre usuárío e sistema.

Palavras-chave: Interaüvidade, Interface, Comunicação Humano-Computador.

ABSTRACT
Tais article aims at identifying types, speci$cítfes and ínteracüvity leveis on e-commerce website
interfaces. Interactívity ís íntrínsic to the process of social interaction as well as human-machine
communication. The human-computer interactlon seeks inspíraüon ín the social interacüon process
in order to optimize interactivíty in virtual interfaces. In this study, interactivity concepts that guided
the interface examinaüon based on an evaluaüon method through inspection were looked for. With
criteria proposed by Rhodes & Azbell, Rafaeli, Sims, Laurel, and Lemos, can be inferred that the digital
environment interacüvity is observed in reacüve levei, with a non-linear navigaüon feature. It was algo
identified that system respondes to user actíons are preconfigured in a generic way, which becomes a
limitaüon to individualize message exchanges between user and system.

Key-words: Interacüvíty, Interface, Human-Computer Communication
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O uso de displays estereoscópicos em hipermídias

The use ofstereoscopic displays in hipermedias
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RESUMO
Com o recente aumento usoda tecnologia estereoscópica nas telasdecinema, alguns novosequipamentos
eletrânicos passaram a incorporar esta tecnologia. No entanto, a natureza narrativa do cinema difere da
natureza hipermidiátíca do conteúdo de equipamentos como computadores e celulares. O presente
trabalho busca, portanto, responder a pergunta "Qual a relevância da tecnologia estereoscópíca para
as hipermídias e como futuros trabalhos de pesquisa podem vir a contribuir para a construção de
conteúdo hipermidiáüco estereoscópico?" Para tanto foi feita uma revisão sistemática de literatura.
Foram encontrados trabalhos nos contextos da Educação, Medicina, Comunicação e Entretenimento,
Museologia e Interação Homem-Máquina. Em nenhum dos trabalhos, no entanto, a estereoscopia foi
isolada como variável de pesquisa para avaliação do diferencial da mesma para os referidos campos

Palavras-Chave: estereoscopia, hipermídia, hipermídia estereoscópica, imersão

ABSTRAIR
with recent increase the use of stereoscopy (popularly known as 3d) ín cinema screens, some of
most recent electronic equipment cave built in such technology. Nevertheless the narraüve nature of
cinema di#ers from the hypermediatíc nature ofcontent provided through some of this equipment like
computers and cela phones. Therefore the present work aims at answering the quesüon "What is the
relevance of stereoscopic technology for the hypermedia andh how may future researches contribute
to hypermediatic stereoscopic content?" To address that quesüon a systematic literature research was
conducted. Works were found in the context ofEducation, Medícine, Entertainement and Comunication,
Museology, and Human-Computer Interactíon. However in none of this works stereoscopy was treated
as an isolated variable.

KeyWords: stereoscopy, hypermedia, stereoscoplc hypermedla, immersion
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APLICATIVO BASEADO NOS DETERMINANTES DA DOENÇA CÁRIE PARA APOIO À
TOMADA DE DECISÃO.

Application based on dental cáries determinante for decision making support.

Alessandra Martins Ferreira Warmling'; Cláudío José Amante:; Milton Luiz Horn Vieira3

Ana Lúcia Shaefer Ferreira de Mello4

Resumo
Objetivos: Demonstrar o desenvolvimento de um aplicativo baseado nos determinantes da doença

cárie dentária. Materiais e métodos: O aplicativo foi desenvolvido por meio de um trabalho interdis-

ciplinar entre profissionais das áreas de Odontología, que forneceram o referencial teórico que funda-

mentou as regras necessárias para o desenvolvimento do aplicativo, e profissionais das áreas de Siste-

mas de Informação e de Design que programaram o software. Resultados: Um aplicativo que permite

receber. armazenar e analisar dados referentes aos determinantes do processo saúde-doença da cárie

dentária de um indivíduo, bem como de grupos de indivíduos. Conclusão: Sua utilização possibilita a

gestão das informações e agilidade nos processos de tomadas de decisão, tornando-se útil na organi-

zação de diferentes intervenções no processo saúde-doença da cárie dentária, no âmbito dos serviços

de saúde. Atua também como instrumento de apoio no ensino em Odontologia ao abordar temas

como a cárie e seus determinantes, relação entre o território e o processo saúde-doença bucal, modelo

de atenção em saúde bucal e vigilância em saúde.

Palavras-chave: Informática Odontológica, Cárie Dentária. Educação Odontológica.

Abstract Aims: Show the development stages of an application based on dental cáries disease determinants.

Materiais anel Methods: The software was developed by ínterdisciplinary work done by Dentistry,

Information Systems and Design professionals. Results: The application that allows receiving,

storing and analyzing data related to dental cáries health-disease process determinante for

an individual and groups of individuais. Conclusion: The application was developed seeking

operacional efficiency, and has the potential ability bota to manage stored and analyzed

information and to streamline decision-making processem, making it useful for the development

of different interventions in dental cáries health-disease processem in healthcare. The possibility of

it acting as a support tool in the teaching of dentistry, by addressing issues such as cáries and its

determinante, the relationship between territory and the oral health-disease process, oral health

assistance modems and oral health surveillance, is worth mentioning.

Keywords: Dental Informatics, Dental Cáries, Dental Education.
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UMA BREVE HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM QUADKiNHos

lura Givago Ribeiro Bispo de Almeida Santosi

Tiago André da Cruz:

Milton Luiz Vieira Horn3

Resumo

O design, como comunicador de conceitos e ideias, frequentemente utiliza a linguagem
dos quadrinhos em muitos de seus trabalhos. O presente artigo faz uma pesquisa básica,
por meio de uma revisão bibliográfica e documental descritiva, sobre a história das
histórias em quadrinhos no Japão, na Europa e nos Estados Unidos; e o seu
desenvolvimento no Brasil. Esta pesquisa se estende desde sua criação até os dias de
hoje, mostrando sua relação com a cultura e o contexto de cada tempo e lugar. É ainda
ilustrada por imagens das obras mais importantes e influentes, retiradas bancos de
imagens históricas sobre o tema na Internet. E o objetivo de demonstrar a
transformação dos quadrinhos através dos tempos é poder melhorar o embasamento e
a compreensão desta linguagem, ao aproximar o design da evolução da narrativa gráfica
dos quadrinhos, para que o designer possa utilizar referências das narrativas gráficas de
uma forma mais consciente e contextualizada na expressão de seus estudos e projetos.

Palavras-chave: história em quadrinhos, história, design e quadrinhos
' Graduado em Design,
Universidade do Sul de
Sa nta Catarina

iury.givago@gmail.com

Abstract

Design as a communicator of ideas and concepts, often uses the language of comics in
many of its works. This article is a basic research made of a literature and documental
descríptive review about the history of comics in Japan, Europe and the United States,
and its development in Brazil. This research starts when comics were created and ends
in the present day, showing its relationship to the culture and the context of each place
and time. It is still illustrated by historical imagem of the most important and influential
works taken from image banks on the subject on the Internet. And in order to
demonstrate the transformation of comics through the ages is able to improve the
foundation and understanding of this language, when approaching the design to the
graphic narrative of the evolution of comics, thus the designer can use the references of
the graphical narratives in a more conscious and contextualized way in the expression of
hís/her studies and projects.

' Mestrando no

Programa de Pós
Graduação em Design e
Expressão Gráfica,
Universidade Federal de
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tiagoitajai@gmail.com

3 Dr. em Engenharia de

Produção, Universidade
Federal de Sa nta

Catarina, SC

mlvieira @cce.ufsc.br Keywords: comics, comics history, design and comics



Animating Our lsland's Culture -- Spreading and
Socializing Our lsland's Culture through

Digital Animation
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Abstract. In this paper we'll be presenting what is and the resulta of the project
called "Animating our island's cultura". The main idea behind this project is to
produce animations that tells the histoly of the people from a city in Brazil
called Florianópolis and that has contributed to create our cultura. The name of
this project cama from the fact that the city is placed in an island. But besides
aiming on producing cartoon animations, what differs this project from others
projecta with this game goal, is the faca that this project is focused on training
young kids from low-income communities from our city, teaching them how to
produce animation. This paper will show the result of the ünst year of this
proJect when everything is just in the beginning and many problems have been
encountered.

Keywords: leasing animation, low-income communities, popular cultura,
cartoon animation.

1 Introduction

''Animating our island's cultura" is a project that was bom with 2 main goals: the first
one is very common: produce cartoon animation telling story from the people that
helped creating our city's cultura in different áreas like ans, music, popular cultura,
etc. The second goal is what make this project se unique: teaching young kids from
low-income communities on producing animation. The city is called Florianópolis
and is placed on a beautiful island in the south of Brazil, known as a touristic famous
city with a combination of beautiful beaches and some small mountains. But, as in
many other cities in Brazil, it have its not se beautiful sido, with many low-income
communities spread around the city, many of them concentrated on the conter pari of
the city on the hills. Drug trafHlc is one of the biggest problem in these communities,
when young kids starts working for the drug dealers helping them out. This prolect is
trying to give another option of futuro for these young kids, teaching not only
animation but also trying to fill some gaps on their basic education introducing many
of them to computers for the first time.

lince this project has in its first goal produce cartoon animation, it was proposed
creating a studio for this and hiring professionals to work on it. lince we have the

P.LP. Rau (Ed.): Internationalization, Design, HCl1 201 1, LNCS 6775, pp. 467--472, 201 1
C) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 201 1
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Iluminando Objetos 3D: Iluminação Tradicional versus Iluminação
Realista
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' Programa de Pós-Graduação em Design, Departamento de Exp. Gráfica. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil

Resumo

Este trabalho procura apresentar os principais pontos que devem ser considerados quando se pretende obter uma iluminação
'ealista ao renderizar uma cena 3D utilizando o método de raytracing. Alguns pontos de relevância em uma iluminação
tradicional em 3D, como o cálculo apenas da {uz direta, o uso de luzes com intensidades arbitrárias e de tamanho
nfinítamente pequenos, sãa apresentados para então acrescentar fenómenos da vida real, como o decaimento da tuz. O
:rabalho segue então para os pontos necessários para uma iluminação realista, aquela que represente os fenómenos que
acorrem com a luz na vida real e, para isso, demonstra a utilização do cálculo da iluminação global, o uso de luzes com
intensidade em escala real, tamanho físico e temperatura de cor, bem como da iluminação baseada em imagem, sistemas de
luzes diurna, controles de exposição e correção de gama. Cada abordagem de iluminação é apresentada de formo prática em
ima cena de estuda simples que facilite sua aplicação e compreensão.

Palavras Chave: computação gráfica; iluminação global; raytracing; iluminação baseada em imagem

llluminating 3D objects: traditional lighting versus realistic lighting
Abstract

Fhis paper aims to present the maia points that should be considered when timing a realistic {ighting in 3D rendering using
roytracing. Some refevant points in a traditional líghting in 3D, like calculating only the direct light, and the use of light with
)rbitrary intensity and infinitely small dizes, are all presented for after adding some real lide phenomena like light decai. The
paper moves on to the faces neededjor a reolistic lighting, when representing how the light behaves in real lide and, therefore,
]emonstroting the usage of global illumination, lights wíth real world intensity, dize and calor temperature, and algo the usage
ofimage based lighting, daylight illumination systems, exposure contrai and gamma correction. Each illumination approach is
presented in a practical way with a simple scene that hefps the readers implementing and understanding this study

Keywords: computer graphics; global illumination; Raytracing; image based lighting.

1. INTRODUÇÃO
As imagens geradas em computador a partir de ambientes
virtuais em 3D sempre buscaram, entre um de seus objetivos,
reproduzir o mundo real. Porém, a reprodução do mundo
real se defrontou constantemente com um dos fatores
limitantes, a capacidade do hardware disponível ao longo do
tempo, fazendo com que inicialmente fossem criadas
magens sem relação com o mundo real para depois seguir
com uma simplificação do que pode ser observado no dia-a-

Com o desenvolvimento do hardware e sua
conseqüente redução de custo, aos poucos as imagens 3D
puderam se aproximar do mundo real, especialmente no que
se refere à iluminação. Além disso, os softwares disponíveis
para tal também evoluíram muito, e tornaram-se acessíveis
ao usuário comum. A computação gráfica saiu de um tempo
em que eram necessários computadores e softwares de custo
elevado, com estações de trabalho dedicadas rodando em
sistema Un/x, para chegar aos dias de hoje em que
praticamente qualquer computador é capaz de executar um
programa de modelagem e animação 3D e o custo do
software está acessível, incluindo softwares gratuitos. A
evolução da tecnologia e a popularização de computadores
com múltiplas unidades de processamento tornaram os

dia

computadores comuns perfeitamente capazes de processar
uma iluminação realista, visto que estes computadores
possuem capacidade de processamento superior a
supercomputadores de 20 anos atrás [7].

Apesar de hoje haver disponibilidade de diversas
ferramentas que permitem trabalhar com iluminação realista
em ambientes 3D, diversos profissionais ainda trabalham
iluminando suas cenas da forma tradicional, muitas vezes por
desconhecerem as possibilidades de se utilizar uma
iluminação realista. Porém, vale ressaltar que, ainda hoje, o
cálculo de uma iluminação foto realista para uma cena
complexa pode levar diversas horas para ser calculada em um
computador comum, portando é fundamental um bom
conhecimento do funcionamento do software para poder
otimizar o tempo de render.

O presente trabalho apresenta algumas formas de
trabalho com iluminação realista em um software 3D,
comparando a iluminação tradicional em 3D com os
elementos que podem compor uma iluminação realista;
busca também apresentar alguns fatores que afetam a
qualidade da imagem levando em consideração o tempo de
renderização, processo que executa os cálculos de iluminação
a partir de uma cena com polígonos em 3D para uma imagem
final 2D
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Analysis of content and channel design in Digital TV in Russian
market.
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Abstract
Fhis paper is a part ofa research project, which aias at creating ctoser public
relations through design in Digital TV industry between Brazil and Russia. The
lni-verbal design approach is equally important in creating the marketabte global
=ontent and proposes solutions that cortsider usabiliQ, intetligibitity and design
=oncepts, which are crucial in ordem to reach an inclusive targeted audience.

Kel words: Àccessibility, universal design, digital content, digital TV in Russia

Introduction
The subject of TV iníluence on a society and human lide is ever present. A talk about

forming of views, opinions, feelings with the mean of television stream - one ofthe most
debatable. Television has contributing to fundamental changes in public opinion about 'the
media' and 'culture'. These facts set new goals for social and cultural research. The content-
analysis, as a method, allows analyzing "communications kernel", which lays between the
author ofthe program - the manufacturer and the presenter ofthe television broadcasting and
its consumar - a television audience.

With the constant improvement ofmainstream channels around the globe, it is
becoming clear that the difference in targeted audience complicates the ability ofgeneral,
traditional channels to satisfy necessities and expectations. With the present variety of choices
in channels and programming, the design is heavily concentrated on audience, which has an
increased demand during prime time. This leads to necessity in increasing and improving the
offers for mainstream and specialized channels simultaneously, there is a need for excellence
- content, which is usable, interesting, easy to watch and access.

Digital TV, oHering potentially hundreds of channels, providing interactive services,
two-way communication with the user and a convenient portal to online services, with the use
of IT technologies - has major implications and provide an opportunity to deliver not only
government information and services, but all the organizations, working for a wide and
general public, directly to the household.

Digital TV also has the ability to offer targeted services, special interest programs
(music, cookery, gardening, sports, etc), which stretch far beyond your local channel.

The market of Digital TV has a global impact; it needs the common efforts and mutual
relations between state (legislation and deflnition of rules), communication companies,
advertisers, legal owners, subscribers and investors.
The old TV model, that a set of channels exists at the expense of advertising, is not effective
any more. The future of digital TV today is the improvement in standard-legal base,
manufactura of an interactive content and individual work with subscribers.

Metodology
Designing content for Digital TV need to be centered on the user, thís starts by a

research ofpurposes for a variety. Together with rating, which is the 'king' in TV content

l(11)
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A contribuição do design de embalagem para produtos da maricultura
de origem familiar: embalagem para mexilhão.

A packaging design contribution for maricültürefamily
origin products: mussels packaging.

MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz
Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica -- Pós-Design/UFSC, Núcleo de

Gestão do Design -- NGD/UFSC, Bolsista da Capes
GARCIA, Lulas José

Graduando, Curso de Design -- habilitação em Design Gráfico -- UFSC, Núcleo de Gestão do Design --
NGD/UFSC, Bolsista de Iniciação Científica -- CNPq

MERINO, Eugenio Andrés Díaz
Doutor, Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica -- Pós-Design/UFSC, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção -- PPGEP/UFSC, Núcleo de Gestão do Design -- NGD/UFSC
VIEljiA, Milton Luiz llorn

Doutor, Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica Pós-Design/UFSC,
DesígLab/UFSC

Palavras-chave: embalagem, maricultura, design gráfico

O alinhamento entre produção-mercado-consumo através de uma interface que contenha as informações exigidas pela
legislação e pelo consumidor são fundamentais. Desenvolver embalagens/rotulagens que atendam as atuais demandas é
o oUetivo deste trabalho, propondo uma embalagem para produtores de pequeno porte que precisam se díÊerenciar e
competir de melhor forma, considerando a viabilidade de produção, inserção no mercado e atendimento as demandas de
consumo.

Resumo

Key-words: packaging, mariculture, graphic design.

rhe atignment oíproduction-market-consumptiori through an intel$ace that coritains the required information by laws
irld the corisumer are.Mndamental. Devetop packaging/labels that accomplish the currenl demanda is the purpose oÍ
his work, oÍféringpackaginglor smalt producers who need to be competitiva and distinguishedj'om the others, '
:onsidering the viabiliD ofproduction, narrei insertion andful$11ing the corisumption demanda.

AbsÍrac t

Introdução

Devido ao crescimento da população mundial, bem como a necessidade de buscar formas altemativas de
produção de alimentos provocadas pelo sensível esgotamento da capacidade da terra, vem apontando na
direção do mar uma altemativa interessante para minimizar esta problemática. Somado a esta, observa-se
também que algumas atividades tradicionais como a pesca artesanal, vem sofrendo um processo acentuado
de declínio à implementação e consolidação da pesca industrial.

Sendo assim, a marícultura surgiu em Santa Catarina como uma altemativa de complementação de renda
para os pescadores artesanais e atualmente representa importante atividade económica. Com as áreas de
cultivo concentradas em Florianópolis e Palhaça, o estado ocupa liderança nacional na produção de
mexilhões e ostras (CEPA, 2009). Atualmente, os pequenos produtores são responsáveis por grande pane da
produção, caracterizando um trabalho familiar, onde na forma de produção é predominante a interação entre
a gestão e o trabalho. Estes podem desempenhar um papel fundamental na segurança al imentar, na geração
de emprego e renda e no desenvolvimento de uma maricultura sustentável, tanto ecológica quanto
socialmente justa.
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O funcionalismo e a linguagem universal - tendências óa &aasla as
aplicadas ao design de sinalização

I'he .functionality and uttiversal language -- bauhausianas trends
applied to the signuge
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Palavras-chave: funcionalismo, linguagem universal, design de sinalização

Este artigo faz uma revisão que considera as bases conceituais do design em sua totalidade e em algumas
especificidades da atividade, e constata a perpetuação do funcionalismo e da linguagem universal -- tendências
defendidas pela Baz//zaz/s, habitualmente questionadas, nos anos 80 como alicerce do design de sinalização.

Key-words: functionality, uni'persas language, signage

Fhis article is a review that cortsiders the conceptual bases ofthe design in its totatity and in some speci$cities ofthe
activity and Dotes the perpetuation ofthelfünctioriality apta the universal lctngttage - defended by Bauhaus trends and
lsually asked in the 80s as a.foundation ofthe signage

Apresentação
Depois de quase um século do surgimento do design formalizado pela Revolução industrial e pela criação
da Z?au/zam -- pode-se demonstrar que (entre motivações e ideologias) o que antes era essencial para o design
em sua tota]idade, hoje exerce fundamenta] influência sobre algumas das especificidades da atividade. E o
caso da aplicação das tendências funcionalistas e da universalização da linguagem no design da informação
e, indiscriminadamente, no design de sinalização.

Assim, por meio de um levantamento bibliográfico, este artigo faz uma breve revisão que compara as bases
conceituais:

- do design de sinalização como sub-área do design da informação;
- do design da informação -- como área do design gráfico;
- do design gráfico como uma das principais expor/iões do design; e
do design em sua totalidade,

com o objetivo de correlacionar as principais tendências aplicadas à concepção, elaboração, desenvolvimento
e execução de sistemas visuais de configuração formal

Funil conceptual

As bases do design (tanto industrial, quanto gráfico) começam a se formar a partir dos reflexos da Revolução
Industrial e por meio do surgimento de movimentos como .4r/s and CrczÚ/s -- na Inglaterra, na segunda
metade do século XIX e a Z)eursc/zer Mer#óu/zd na Alemanha, em 1907

Soma-se ao surgimento desses movimentos a criação em 19 19, na Alemanha -- da .Bau/zazzs, a escola de
design que concretizou "a idéia de que a forma ideal de qualquer objeto deve ser determinada pela sua
função, atendo-se sempre a um vocabulário formal rigorosamente delimitado por uma série de convenções
estéticas bastante rígidas" (CARDOSO, 2008, p. 1 35).
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PORTARIA N'178 /20]9/GR, DE 18 DE JANEIRO DE 20]9

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA.IARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo
23080 .082912/2018 -81 ,

RESOLVE

Art. I' Designar, de 5 de janeiro a 24 de maio de 2019, MILTON LUIZ HORN VIEIRA.
professor do magistério superior, MASIS n' 109589, SIAPE n' 1 160065, para exercer a função
de subcoordenador do Programa de Pós-Graduação cm Design e Expressão Gráfica do Centro de
Comunicação e Expressão.

Art. 2' Atribuir ao servidor a carga horária de dez horas semanais

ROGERIO CID BASTOU
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GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.' 2630/2018/GR, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

A REITOli-A EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na Solicitação
23080.082912/2018-81 ,

RESOLVE

Designar MILTON LUIZ HORN VIEIRA, PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR. classe D.
nível 4, MASIS n' 1 09589, SIAPE n' 1 160065, para substituir o Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica - CPGEGR/CCE, código FCC, integrante do
Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 29/10/20 1 8 a
04/01/2019, tendo em vista o afastamento do titular LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE
FIGUEIREDO, SIAPE n' 2290548, em licença para tratamento de saúde.

Profa Alacoque Lorenzini Erdmann
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PORTARIA N' 1666/2017/GR, DE 13 DE JULllO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na Solicitação 44087/2017,

RESOLVE

Art. I' Criar Grupo de Trabalho com a finalidade de discutir e regulamentar a doação de bens na
UFSC

Art. 2' Designar os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro
comporem o referido grupo:
l Sebastiao Roberto Soarem PROPESQ;
11 Jair Napoleao Filho -- PROAD;
111 Vladimir Arthur Fey -- SEPLAN;
IV Milton Luiz Hom Vieira Conselho de Curadores;
V lolanda de Azevedo limão Procuradoria Federal.

Art. 2' A Comissão deverá concluir seus trabalhos cm trinta dias a partir da publicação desta
portaria.

Art. 3' Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC

Prof. Luiz Cardos Cancellier de Olivo
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PORTARIA N' 1284/2018/GR, DE 12 DE JIJNHO DE 2018

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 26, inciso l,
do Estatuto da Instituição, conforme Memorando n' 83/201 8/CCE e em documento recebido em
12 de junho de 20 1 8,

RESOLVE

Designar os professores MILTON LUIZ HORN VIEljR.A e MARCA JOSE BALDESSAR, para,
na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro dc Comunicação e
Expressão no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato a
expirar-se em 7 de junho de 2019

Profa Alacoque Lorenzini Erdmann
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PORTARIA N' 1283 /2018/GR, DE 12 DE JUNHO DE 2018

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista deliberação do Conselho de
Curadores em sessão ordinária realizada em 22 de maio de 20 1 8,

]iESOLVE

Reconduzir, a partir de 8 de junho de 201 8, o professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA para
exercer a função de Presidente do Conselho de Curadores da Universidade Federal dc Santa
Catarina, com mandato a expirar-se em 7 de junho de 2019

Profa Alacoque Lorenzini Erdmann
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PORTARIA N'326 /2018/GR, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 26, inciso l,
do Estatuto da Instituição e em Memorando 3/SEC/CCE/2018, de 29 de janeiro de 201 8,

RESOLVE

Designar a professora MARIA JOSE BALDESSAR, para, na condição de suplente do professor
MTLTON LUIZ HORN VIElji.A, representar os professores do Centro de Comunicação e
Expressão no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato a
expirar-se em 7 de junho de 2018.

U BALDE CESAR BALTHAZAR
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PORTARIA N' 1528 /2017/GR, DE 30 DE JUNHO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista deliberação do Conselho de Curadores em
sessão ordinária realizada em 27 de junho de 2016.

RESOLVE

Reconduzir, a partir de I' de julho de 2017, o professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA para
exercer a função de Presidente do Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa
Catarina, com mandato a expirar-se em 7 de junho de 2018.

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo
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PORTARIA N' 2807/2016/GR, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta o Memorando n'
62/SINOV.A/2016, de 16 de novembro de 2016, e na solicitação 78814/2016,

RESOLVE

Art. I' Designar os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Comitê de
Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC):
l Cláudio José Amante, secretário de inovação, presidente;
11 -- Femando Alvaro Ostuni Gauthier, diretor de inovação, vice-presidente;
111 -- Milton Luiz Hom Vieira, presidente do Conselho de Curadores da UFSC, titular, e Ervas
Ducati, suplente;
IV -- Sebastião Roberto Soarem, pró-reitor de pesquisa, titular, e Armando Albertazzi Gonçalves
Júnior, suplente;

V -- Rogério Cid Bastos, pró-reitor de extensão, titular, e Graziela De Lula Canto, suplente;
VI -- cinco servidores docentes indicados pelo reitor, e seus respectivos suplentes:

a) Antânio Augusto Ulson de Souza, titular, e Pedro Henrique germes de
Araujo, suplente;
b) Aparecido Lima da Silva, titular, e suplente a ser designado
posteriomlente;
c) Ana Juba Dal Fomo, titular, e José Márcio Rodrigo Loos, suplente;
d) Edvard José de Araújo, titular, e Carlos Rodrigo de Mello Roesler,
suplente;
e) Eduardo Lobo, titular, e André Luis da Salva Leite, suplente;

Vll dois servidores técnico-administrativos em educação indicados pelo reitor, e seus
respectivos suplentes:

a) Rafael Moreira Ocampo Moré, titular, e Paola de Azevedo, suplente;
óO Roberta Morais de Bem, titular, e Elson Matos, suplente;

Vlll Juliano Schemcr Rossi, procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à UFSC, titular, e
Geralda Magella de Faria, suplente;
IX -- um representante do SEBRAE e respectivo suplente, a serem designados posteriomlente;
X Araken Alves de Lama, representante titular do Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
e Jair Schmitt, suplente;

XI Roberto Luis de Figueiredo S. Junior, representante titular da Ordem dos Advogados do
Brasil de Santa Catarina, e Renato Marcondes Brincam, suplente;
Xll -- Natalino Uggioni, representante titular da Federação das Indústrias do Estado de Santa
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PORTARIA N'2806/2016/GR, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta o Memorando n'
62/SINOVA/2016, de 16 de novembro de 2016, e na solicitação 788 14/2016,

RESOLVE

Art. I' Criar o Comitê de Inovação para assessorar a Secretária de Inovação (SINOVA) da
UFSC nas suas atividades de proteção da Propriedade Intelectual , de incentivo à inovação,
bem como de valoração e transferência de tecnologia.

Art. 2' São competências do Comitê de Inovação:
l criar o Regimento Interno do Comitê de Inovação respeitando a legislação sobre o assunto e
as normas já instituídas na UFSC;
11 auxiliar no processo decisório das atividades inerentes à política de inovação,
empreendedorismo, transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual da
universidade;

111 manifestar-se quanto às políticas institucionais relacionadas às atividades de inovação no
ambiente produtivo e social , à transferência de tecnologia, ao empreendedorismo e à proteção
da propriedade intelectual;
IV opinar na formulação dos pareceres emitidos pela Secretaria;
V auxiliar na avaliação dos processos de licenciamento de tecnologias da instituição;
VI auxiliar nos processos envolvendo questões relacionadas a cultivarem e ao direito autoral;
Vll auxiliar na indicação de consultores ad /zoc para avaliação e redação de patentes;
Vlll opinar na avaliação da patenteabilidade ou não do resultado de uma pesquisa;
IX opinar na avaliação da manutenção de um pedido de patente e de uma patente concedida;
X auxiliar na avaliação das perspectivas de impacto económico das tecnologias;
XI auxiliar na divulgação dos resultados das pesquisas realizadas na instituição;
Xll opinar sobre as atividades de incubação e do Parque Científico e Tecnológico da
Universidade;

Art. 3' O Comitê de Inovação será constituído por dezessete membros designados pelo reitor,
sendo eles:
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RETIFICADA PELA POlqTARIA N' 79/2017/GR, EM IO/O1/2017

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo
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PORTARIA N' 2703/2016/GR, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na Solicitação 67975/20 1 6,

RESOLVE

Art. I' Designar os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor o
Comitê Gestor do Laboratório Central Multiusuário TECMIDIA, com o objetivo de realizar a
estruturação do laboratório e elaborar proposta do seu regimento interno para posterior
aprovação da PROPESQ.

Milton Luiz Hom Vieira -- CCE;
Luiz Guilhemle Antonacci Guglielmo CDS;
Rosane Porto Seleme CCB.

Art. 2' O comitê mencionado no art
trabalhos.

I' terá até o dia 30 de junho de 2017 para a conclusão dos

Art. 3' Atribuir aos servidores a carga horária de seis horas semanais para o desempenho das
atividades.

Art. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim OHlcial da UFSC

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N'2485 /2016/GR, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA]AliINA. no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na Correspondência
38/SEC/CCE/2016,

RESO],VE

Dispensar, a pedido, a partir de l ' de novembro de 2016, MILTON LUIZ HORN VIETRA.
professor do magistério superior, MASIS n' 109589, SIAPE n' 1 160065. c]asse D. nível 3. do
exercício da função de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão, código FCC, para a qual foi designado pela
Portaria n' 1078/201 5/GR, de 29 de junho de 2015.

PUBLICADO NO DOU N' 215, SEÇÃ0 2, pÁG. 27, EM 09/1 1/2016

Prof. Luiz Cardos Cancellier de Olivo



®
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' 1505/2016/GR, DE 04 DE JULHO DE 20] 6

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 26, ínciso 1, do Estatuto
da Instituição e deliberação do Conselho Universitário em sessão extraordinária realizada em 7
de junho de 201 6,tendo em vista deliberação do Conselho de Curadores em sessão ordinária
realizada em 30 de junho de 2016, ]i.ESOLVE:

Designar, a contar de 30 de junho de 201 6, o professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA para
exercer a função de Presidente do Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa
Catarina, com mandato a expirar-se em 7 de junho de 2018.

RETIFICADA PELA PORCARIA N' 773/20 1 7/GR, EM 30/03/20 17

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' 1448 /2016/GR, DE 24 DE JUNHO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL ])E SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE

Dispensar, a contar de 1 0 de junho de 2016, o professor MILTON LUIZ HOliN VIEIRA da
função de representante suplente da Câmara de Pós-Graduação no Conselho Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina, para a qual foi designado pela Portaria n'
1 909/2015/GR de 1 0 de novembro de 2015.

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' ]330/2016/GR, DE 10 DE JUNHO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDE]R.AL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 26, inciso 1, do Estatuto
da Instituição e deliberação do Conselho Universitário eln sessão extraordinária realizada em 7
de junho de 2016,

RESOLVE

Designar o professor MILTON LUIZ HOliN VIEIRA, do Centro de Comunicação e Expressão,
para, na qualidade de representante dos membros da carreira do magistério, integrar o Conselho
de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato a expirar-se em 7 de
junho de 20] 8.

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo



&
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ORGAOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone: (48) 3721-7303 3721-7202 - 3721-4916
E-mail : conselhos@contato.ufsc.br

PORTARIA N.' {50q /20]5/GR, DE 4o DE NOVEMBRO DE 2015

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 1 6, inciso VI, do
Estatuto da instituição e em documento recebido em 6 de novembro de 2015,

RESOLVE

Designar o professor MILTON LUIS HORN VIEIRA para, na condição de
suplente, representar a Câmara de Pós-Graduação no Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina, com mandato a expirar-se em 25 de maio de 20 1 7.



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' 1]77 /20]5/GR, DE 09 DE JULHO DE 2015

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 20, inciso TI, do Estatuto
da instituição e conforme disposto em Memorando n' 20/SEC/CCE/20 1 5, recebido em 8 de julho

e 9

RESOLVE

Reconduzir, a contar de 25 de maio de 20 15, o professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA como
representante dos coordenadores dos programas de Pós-Graduação s/rlcfo se/zsu do Centro de
Comunicação e Expressão na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa
Catarina, com mandato a expirar-se em 25 de maio de 2017.

DISPENSADO PELA PORTARIA N' 1447/2016/GR, EM 24/06/2016

Prof.a Roselane Neckel



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' ]078/2015/GR, DE 29 DE JUNHO DE 2015

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo n'
23080.35131/2015-55,

RESOLVE

Art. I' Designar, a partir de 25 de maio de 20] 5, MILTON LUIZ HORN VIEIRA, professor do
magistério superior, MAXIS n' 109589, SIAPE n' 1 160065, classe D, nível 3, para exercer a
função de coordenador do Programa dc Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica do
Centro de Comunicação e Expressão, para um mandato de dois anos.

Art. 2' Atribuir ao servidor a Função Comissionada de Coordenação de Curso, código FCC

PUBL[CADO NO DOU N' ] 22, SEÇÃ0 2, pÁG. 27, EM 30/06/20] 5
DISPENSADO PELA PORTARIA N' 2485/201 6/GR, EM 07/1 1/2016.

Prof.a Roselane Neckel



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTAjilA N' 1447 /2016/GR, DE 24 DE JUNllO DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais e tendo em vista a sua indicação ao Conselho de Curadores
da UFSC,

RESOLVE

Dispensar, a contar de ]O de junho de 20] 6, o professor MTLTON LUIZ HORN VIElji.A, das
funções de representante dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação x/ríc/o senso do
Centro de Comunicação e Expressão na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de
Santa Catarina, para as quais foi designado pela Portaria n' 1 1 77/20 15/GR, de 09 de julho de
2015

Prof. Luiz Cardos Cancellier de Olivo



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' 2477/20]4/GR, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDEjtAL DE SANTA CATARINA. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, ' ' '' " -" ' ''

RESOLVE

Art. I' Designar, a partir de 3 ] de outubro de 2014, os professores abaixo nominados para, sob a
presidência do primeiro, comporem, em caráterpro íe/npore, o Comitê Permanente CT-INFli.A.
elaborar propostas para apoiar projetos institucionais de implantação de infraestrutura de
pesquisa e planear, organizar e fiscalizar a execução das atividades desses projetos, até que
sejam indicados os novos integrantes pelas direções dos centros de ensino e pelos

' .'
ca/mPZ :

Elias Machado Gonçalves -- Pró-Reitoria de Pesquisa;
Alex Pirex de Oliveira Nuner -- Centro de Ciências Agrárias;
Adair Roberto Soares dos Santos Centro de Ciências Biológicas;
MiJton Luiz Hom Vieira -- Centro de comunicação e Expressão
Alacoque Lorenzini Erdmann -- Centro de Ciências da Saúde:
Luiz Guilhemle Antonacci Guglielmo -- Centro de Desportos;
Femando Jacques Althoff-- Centro de Filosofia e Ciências Humanas:
Mana Luisa Sartorelli -- Centro de Ciências Físicas e Matemáticas:
André Alvos Portela Santos -- Centro Socioeconómico:
Edson Roberto de Pieri Centro Tecnológico;
Joni Stolberg -- Campus Curitibanos;
Juan Pablo de Lima Costa Salazar -- Campus Joinville;
Paulo Cesar Leite Esteves -- Campus Araranguá.

Art. 2' Atribuir aos integrantes a carga horária de dez horas semanais

Art. 3' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC

PORTARIA N' 748/201 5/GR Designa FELIPE MENDONÇA PIMENTA, em substituição a
Ferrando Jacques Althoít
Designa FABRiCIA SILVO DA ROSA, em substituição a André Alvas Portela Santos;
Designa JANAINA GONÇAt.VES GUIMARÃES, professora do magistério superior, para
integrar, em caráterpro fe/mpoxe, na condição de representante do Campus Blumenau, o Comité
Permanente CT-INFRA;
Designa ROSANGELA SCHWARZ RODRIGUES, professora do magistério superior, para
integrar, em caráterpro rompo/"e, na condição de representante do Centro de Ciências da
Educação, o Comitê Permanente CT-INFjiA.



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N' 1010/2014/GR, DE 24 DE JUNHO DE 2014

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARTNA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na Conespondência
30/SEC/CCE/2014, ' '

RESOLVE

Art. I' Designar, a partir de 12 de junho de 2014, Mlll.TON LUIZ HORN VIEIRA, professor
associado, MASIS n' 109589, SIAPE n' 1 1 60065, para exercer a função de coordenador do
Programa de Pós-Graduação cm Design e Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e
Expressão, para completar mandato a expirar-se em 24 de maio de 2015.

Art. 2' Atribuir ao servidor a Função Comissionada de Coordenação de Curso, código FCC

PUBLICADO NO DOU N' 1 19, SEÇÃ0 2, PAG. 33, EM 25/06/20]4

Prof.a Roselane Neckel



#
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTA]UA N' 431/2014/GR, DE 6 DE MARÇO DE 2014

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta na correspondência MEM
l l/SEC/CCE/2014, '

RESOLVE

Art. I' Designar MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Professor Associado, MASIS n' 109589.
SIAPE n' 1 160065, para integrar, como membro representante do Centro de Comunicação e
Expressão, o Comitê Permanente CT-INFRA, em substituição a Eugenio Andres Diaz Merino

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC

Prof.a Roselane Neckel



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.' 366/GR/2011, DE 29 DE MARÇO DE 201]

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, tendo em vista o quc consta no Memorando n' 048/CCE/201 1, dc 16/3/201 1,

RES OLVE

DISPENSAR, a pedido, a partir de 3/1/20 1 1 , MILTON LU]Z HORN VIE]RA, Professor
Adjunto, MASIS n' 1 09589, SIAPE n' 1 1 60065, do exercício das funções de Chefe do
Departamento de Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão, código FG-l,
integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratiâlcadas de que trata a
Portaria n' 032 1/GR/97, de 16/01/97, para as quais havia sido designado pela Portaria n'
680/GR/2009, de 26/5/2009.

PUBLICADA NO DOU N' 61, DE 30/3/201 1, pÁG. 26, SEÇÃ0 2

Prof. Alvará Toubes Prata



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.' ]559/GR/2010, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais,

RESOLVE

DESIGNAR os professores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão com o objetivo de elaborar Prometo, em atendimento à próxima chamada
pública MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA, com publicação prevista para segunda quinzena
de dezembro de 20 1 0.

Débora Pores Menezes (PRPE)
Jorge Mário Campagnolo (PRPE)
Sebastião Roberto Soares(CTC)
Milton Luiz Hom Vieira (CCE)
Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo (CDS)
Helder Boska de Morais Sarmento (CSE)
Nestor Manoel Habkost (CED)
Mana Luisa Sartorelli (CFM)
Alacoque Lorenzini Erdmann(CCS)
Roselane Neckel (CFH)
André Luiz Barbosa Baüica (CCB)
Luis Carlos Cancellier de Olivo (CCJ)
Edemas Roberto Andreatta(CCA)

A referida Comissão terá o prazo até 3 1/03/201 1, para apresentar relatório conclusivo dos
trabalhos.

Prof. Alvaro Toubes Prata



8
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N. 1242/Gjr2010, DE 22 DE SETEMBRO DE 2010

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 20/9/2010, HIANS MIClliAEL VAN BELLEN, Professor
Adjunto/SEPLAN, MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Professor Adjunto/CCE, MIÁRCIO
CLEMES/SETIC, GUILHERME ARTHUR GERÕNIMO/SETTC. MOACIR
LOTH/AGECOM e ALITA DIANA CORREA KUCHLER/AGECOM, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem Comissão com o objetivo de identificar e planejar os
padrões de conteúdo, identidade e comunicação visual do novo portal da Universidade Federal
de Santa Catarina.

2. A referida Comissão terá o prazo de trinta dias para apresentar o relatório conclusivo dos
trabalhos.

Prof. Alva ro Toubes Prata



®
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

PORTARIA N.' 879/GR/2010, DE 29 DE JUNHO DE 2010

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, tendo em vista o que consta no Memorando n' 1 24/PROINFRA/2010, de 25/6/2010,

RESOLVE

CRIAR o COTIC - Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, vinculado a
Superintendência de Govemança Eletrânica e Tecnologia da Infomlação e Comunicação, com a
finalidade de definir as políticas de infomiação e comunicação da Universidade Federal de Santa
Catarina.

2. DESIGNAR os servidores abaixo dominados para sob a presidência do primeiro, integrarem o
referido Comitê:

Edison Tadeu Lopes Meio -- DTR/SETIC
Márcio Clemes SETIC
Moacir Loth -- AGECOM/GR
Narcisa de Fátima Amboni -- BU/PROINFRA
Prof. Angel Freddy Godoy Cieira -- CIN/CED
Prof. Antõnio Carlos Mariani -- INE/CTC
Prof. Edmundo Cardos Grisard MIP/CCB
Prof. Hans Michael Van Bellen DPL/SEPLAN
Prof. Luis Guilherme de Carvalho Rego FSC/CFM
Prof. Milton Luiz Hom Vieira EGR/CCR
Prof. Roselane Neckel - CFH

ALTERADO O NOME DO PROF. ANGEL PELA PORTARIA N' 1 007/GR/2010, DE
23/7/2010
D[SPENSADO PELA PORTARIA N' 1 603/20 ] 2/GR

Prof. Alva ro Toubes Prata



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 26 de maio de 2009. PORTARIA N' 680/GR/2009

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista o que consta no Memorando n' 138/CCE/2009. de
15/05/2009,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 05/06/2009, MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Professor Adjunto
CPF n' 415.244.899-72, MAS]S n' 1 09589, SIAPE n' ] 160065, para exercer as funções dc
Chefe do Departamento de Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão,
código FG-l, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções
GratiHlcadas de que trata a Portaria n' 0321/GR/97, de 16/01/97, para um mandato de dois
anos.

PUBLICADA NO DOU N' 99, DE 27/05/2009, pÁG. 18, SEÇÃ0 2
DISPENSADO PELA PORTARIA N' 366/G]U20 1 1, DE 29/3/201 1

Prof. Alvará Toubes Prata



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR

PORTARIAS

Florianópolis, 05 de novembro de 2008. PORTARIA N' 1457 GR/2008

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais,

RESOLVE

DESIGNAR os Professores DEBORA PERES MENEZES/P]W'E, JORGE MARÇO
CAMPAGNOLO/PRPE, JAMIL ASSEREUY FILHO/CCB. ALBERTO
KAZUSHI/CCA, AI.VERO GUILLERMO ROJAR LEZANA/CTC, ALACOQUE
LORENZINI ERDMANN/CCS, MARIA LUISA SARTORELLI/CFM. LUIZ
GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO/CDS BEz\TRIZ AUGUSTO DE
PAIRA/CSE, ADERIR DONIZETI CALDEIRA/CED, MARIA JURACY
FILGUEljiA TONELI/CFH, OLGA MARCA BOSCHI AGUÇAR DE OLIVEIRA/CCJ
e MILTON LU]Z HORN VIEIRA/CCE para, sob presidência do primeiro constituir
comissão com o objetivo de elaborar Prometo em atendimento à próxima chamada pública
MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA, com publicação prevista para novembro de 2008.

2. A referida Comissão terá um prazo até 09/03/2009
dos trabalhos.

para apresentar relatório conclusivo

Prof. Alva ro Toubes Prata



®
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 30 de julho de 2008. PORTARIA N' 267/B/GR/2008

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, e tendo em vista o disposto no inciso l e $ 2' do art. 26 do Estatuto, Resolução l l l/CUn/88, de
20 de setembro 1988,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 15/03/2008 o Professor MILTON LUIZ llORN VIEIRA/CCE, para compor o
Conselho de Curadores, na condição de representante do Conselho Universitário, com mandato a expirar-se
em 14/03/2010.

Prof. Ariovaldo Bolzan



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 3 1 de março de 2008. PORTARIA N' 267/A/GR/2008

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, e tendo em vista o disposto no inciso l do art. 26 do Estatuto,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 1 5/03/2008, o Professor MILTON LUIZ HOjiN FIEIRA para exercer a
Presidência do Conselho de Curadores para um mandato de l (um) ano a expirar-se em 15/03/2009

Prof. Ariovaldo Bolzan



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 16 de maio de 2007. PORTARIA N' 440/GR/2007

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso dc suas atribuições estatutárias
e regimentais, e tendo em vista o que consta no Oficio n' 096/CCE/2007, de 14/05/2007,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 1 8/04/2007, MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Professor Adjunto
CPF n' 415.244.899-72, MASIS n' 109589, SIAPE n' 1 160065, para exercer as funções de
Chefe do Departamento de Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão,
código FG-l, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções
GratiHlcadas de que trata a Portaria n' 032 1/GR/97, de 1 6/01/97, para um mandato de 02
(dois) anos.

PUBLICADO NO DOU N' 96, SEÇA0 2, PG. ] 6, DE 2]/05/07
ALTERADA PELA PORTARIA N' 522/GR/2007, DE 1 8/06/2007 (INÍCIO MANDATO:
05/06/2007)

Prof. Lúcio rosé Botelho



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 09 de novembro de 2006 PORTARIA N' 790/GR/2006

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, e tendo em vista o disposto no 1 2' do art. 26 do Estatuto,

RES OLVE

DESIGNAR, a partir de 23/1 0/2006, Prof. Milton Luiz Hom Vieira Vieira/CCE, Presidente
do Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, por um mandato de
0] (um) ano.

Prof. Lúcio José Botelho



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR

PORTARIAS

Florianópolis, 28 de março de 2006. PORTARIA NO 166/GR/2006

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e
tendo em vista o disposto no inciso ] e g 2' do art. 26 do Estatuto, Reso]ução ] l/CUn/88, de 20 de setembro
de 1988 e Oficio n' 001/CUn/2006, de 14 de março de 2006,

RESOLVE

DESIGNAR MILTON LUIZ HORA VIEIRA, CCE, para compor o Conselho de Curadores, na condição
de representante do Conselho Universitário, por um mandato de 02 (dois) anos, a contar de 14/03/2006 s
14/03/2008.

Prof. Lúcio José Botelho



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 13 de junho de 2005. PORTARIA N' 653/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal dc Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 30/04/2005, AIJREO MAFRA DE MORDES, Chefe do
Gabinete do Reitor, masis n' 106679, siape n' 1 159850, MILTON LUIZ HORIN VIEIRA,
Coordenador do Curso de Graduação em Design/CCE, masis n' 109589, siape n' 1 1 60065,
LUIZ ROBERTO BARBOSA, Diretor do Departamento de Cultura e Eventos, masis n'
1 09953, siape n' 5 1 587, para, na condição de representantes da Universidade Federal de
Santa Catarina, integrarem o Conselho Superior da TV Cultura/SC e FERNANDO
ANTONIO CROCIOMO, Professor Adjunto do Departamento de Jornalismo, masis n'
1 2 1 961 , siape n' 2191984, para integrar o Conselho de Programação da TV Cultura/SC.

Prof. Lúcio José Botelho



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR

PORTARIAS

Florianópolis, 03 de junho de 2005. PORTARIA N' 630/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista o que consta na Resolução n' 01 8/CIJrú2004, de 30/1 1/2004,
e no Mimo n' 094/CCE/2005, de 23/05/2005,

RESOLVE

DESIGNAR MILTON LU]Z HORN VIEIRA, Professor Adjunto, masis n' 109589, siape
n' 1 1 60065, para exercer as fiinçõcs de Coordenador do Curso de Graduação em Design do
Centro de Comunicação e Expressão, para um mandato de 2 (dois) anos, a partir de
] 9/05/2005 .
2. Atribuir carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o desempenho de tais
atividades.

Prof. Lúcio rosé Botelho



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 29 de abril de 2005. PORTARIA N' 488/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista os termos do Oficio s/n', de 12/04/2005, dos Professores
Cardos Antõnio Ramirez Righi e Milton Luiz Hom Vieira,

RESOLVE

DISPENSAR, a pedido, a partir de 1 2/04/2005, MILTON LUIZ llORN VIEljiA,
Professor Adjunto, masis n' ] 09589, siape n' 1 160065, do exercício das funções dc
Subcoordenador do Curso de Graduação cm Design do Centro de Comunicação e
Expressão, para as quais havia sido designado através da Portaria n' 337/GR/2005, de
1 ] /04/2005 .

Prof. Lúcio José Botelho



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR

PORTARIAS

Florianópolis, 15 de abril de 2005. PORTARIA N' 426/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, e tendo em vista o disposto no incisa ll do art. 1 8 do Estatuto e Memorando n'
054/CCE, de 07 de abril de 2005,

RES OLVE

l)ESIGNAR , a partir dc 01/04/2005, os professores Zélia Anata Viviam e Milton Luíz Horn
Vieira, para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem os Coordenadores
de Curso de Graduação do Centro de Comunicação e Expressão na Câmara de Ensino de
Graduação, com mandato de 2 (dois) anos, a expirar-se em 01/04/2007

Prof. Lúcio José Botelho



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 1 1 de abril de 2005. PORTARIA N' 337/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista o que consta da Resolução n' 01 8/CUn/2004, de 30/1 1/2004,
e do Mimo n' 05 1/CCE/2005, de 3 1/03/2005,

RES O LVE

DESIGNAR MILTON LIJ[Z HORN VIE[jiA, Professor Adjunto, inasis n' ] 09589, siape
n' 1 160065, para exercer as funções de Subcoordenador do Curso de Graduação em Design
do Centro de Comunicação e Expressão, para um mandato de 02 (dois) anos, a partir de
01/04/2005

2. Atribuir carga horária de lO (dez) horas semanais para o desempenho de tais atividades.
DISPENSADO ATRAVÉS DA PORTARIA N' 488/GR/2005, DE 29 DE ABRIL DE 2005

Prof. Lúcio José Botelho



&
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 29 de abril dc 2005. PORTARIA N' 487/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, tendo em vista os termos do Ofício s/n', de 1 2/04/2005, dos Professores
Carlos Antânio Ramirez Righi e Milton Luiz Hom Vieira,

RESOLVE

DISPENSAR, a pedido, a partir de 12/04/2005, CARLOS ANTONIO RAMIREZ
RIGH[, Professor Adjunto, maxis n' 1 ] 0692, siape n' 1 160128, do exercício das fiinções
de Coordenador do Curso de Graduação em Design do Centro de Comunicação e
Expressão, para as quais havia sido designado através da Portaria n' 336/GR/2005, de
1 1/04/2005

Prof. Lúcio rosé Botelho



©
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

F[orianópo[is, 2] de junho de 2000. PORTARIA N' 0294/GR/2000

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, e tendo em vista os termos do Memorando n' 097/CCE/2000, de 1 6/05/2000,

RESOLVE

DESIGNAR MILTON LUIZ HOjiN VIEljiA, Professor Adjunto, masis n' 109589, siape
n' 1 160065, para exercer as funções de Chefe do Departamento de Expressão GráHtca do
Centro dc Comunicação e Expressão, código FG-l, integrante do Quadro Distributivo de
Cargos de Direção e Funções Gratiüicadas de quc trata a Portaria n' 0321/GR/97, dc
1 6/01/97, para um mandato de 2 (dois) anos.

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOU.
PUBLICADA NO DOU N' 123-E DE 28/06/2000, SEÇA0 2, PAGINA 7

Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz



@
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

F[orianópo[is, 26 de junho de ] 996. PORTARIA N' 0773/GR/96

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas
na Portaria n' 0898/GR/94, e tendo em vista os termos do Mimo n' 088/CCE/95, de
< 1 /1 1vu\

RES O LVE

DESIGNAR MlILTON LUIZ HORN VIEIRA. Professor Assistente, maxis n' 109589.
para exercer as funções de Subchefe do Departamento de Expressão Gráfica do Centro de
Comunicação e Expressão, para um mandato de 2 (dois) anos, a partir de 01/07/95.

DISPENSADO. A PARTIR DE O1/03/96. ATRAVÉS DA PORTARIA N' 0807/GR/96. DE
13/06/96 .

Profa. Nilcéa Lemos Pelandré
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 13 de junho de 1996. PORTARIA N' 0807/GR/96

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas
na Portaria n' 0649/GR/96, e tendo em vista os termos do Mimo n' 085/CCE/96, de
30/05/96,

RES O LVE

DISPENSAR, a pedido, a partir de 01/03/96, MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Professor
Assistente, maxis n' 109589, siape n' 1 1 60065, do exercício das funções de Subchefe do
departamento de Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão, para as quais
havia sido designado através da Portaria n' 0773/GR/95, de 26/06/95.

Prof. Lúcio rosé Botelho
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PORTARIA 056/EGR/2018

Florianópolis, 20 de dezembro de 2018

O Subchefe do Departamento de Expressão
Gráfica, Professo.ra Luciane Mana Fa.del, no
uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Eugenio A. Diaz Merino, Wiliam Machado de
Andrade e Milton Luiz Horn Vieira. sob a presidência do primeiro, para compor

Comissão de avaliação do pedido de alteração do prazo de afastamento para estágio
sênior no exterior do professor Dr. Ricardo Triska

Atenciosamente,
4

«.:.ÜIÜ#;Ü& .,..
Subchefe do/Depor'lamento de

Expressão Gfáfíca - CCE/UFSC
Podarh 1 5 1 3/201 8/GR

Campus Urliversitário - Trindade - Fiorianópolis
Telefone/fax: 3721-9285
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PORTARIA 033/EGR/2018

Florianópolis, 13 de abril de 2018
/

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica prof. Rodrigo Antonio Marquei Braga, no
uso- de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Monica Stein. Milton Luiz Horn Vieira e Clóvis Gemer
para, sob a presidência da primeira, realiza re m Exame de Aproveitamento
Extraordinário de Estudos (Resolução no 005/Cun de 29 de maio de 2001), da
disciplina EGR 7425 (Projeto 1), do(s) aluno(s) relacionado(s) abaixo, apresentando

pa recer

NOME

Marina Manas Gomes
CULA

16203923 H
EMAIL TELEFONE

48-988245947

:rcEg;? gã=:=mâ';;
Expressão Gráfica - EGR/CCE

Portaria n' 1351/2017/GR

Campus Universitário -- Trindade -- Fiorianópolis
Telefone/fax: 3721-9285

/
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PORTARIA 032/EGR/2018

Florianópolis, 13 de abril de 2018

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica prof. Rodrigo Antonio Marquei Braga. no
uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Milton.Luiz Horn Vieira, Monica Stein e Clóvis Gemer
para. sob a presidência do primeiro, realizarem.. Exame de Aproveitamento
Extraordinário de Estudos (Resolução no 005/Cun de .29 de maio de 2001), da
disciplina EGR 5030 (Laboratório de animação), do(s) aluno(s) relacionado(s) abaixo,
apresen.tando pa recer.

NOME

Rodrigo Ve ras Burigo

EMAIL

aoverasbur

TELEFONE

48-991215088

?* Eã'% EHS=Wã':
Expressão Gráfica - EGR/CCE

Portaria na 1351/2017/GR'

Campus Universitário -- Trindade - Florianópolis
Telefone/fax: 3721-9285
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PORTARIA 022/EGR/2018

Florianópolls, 22 de março de 2018

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica prof. Rodrigo Antonio Marques Braga, no
uso de suas atribuições,

RESOLVE.

Designar os Professores Ricardo Triska, Mary Vonni Meürer de Lima e Milton
Luiz Horn Vieira para. sob a presidência,.do primeiro, realizarem Exame de
Aproveitamento Extraordinário de Estudos (Resolução no 005/Cun de 29 de maio de
2001), da disciplina EGR 7185 (Infodesign), do(s) aluno(s). relacionado(s) abaixo,
apresentando parecer.

NOME MATRICULA

14201980KatyHannane Frigotto
Cherifi

TELEFONE

48-999043772

Profo Rodrigo Antonio Marquei Briga
Chefe do Departamento de

Expressão Gráfica - EGR/CCE
Portaria n' 1 351/201 7/GR

Campus Universitário - trindade - Fiürianópolis
Telefone/fax: 3721-9285
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOAO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3721-6405 - FAX: (48) 3721-6405
E-MAIL: posdesign@contato. ufsc. br

PORTARIA N.' 03/201 8#OSDESIGN, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

O COORDENADOR DO PROGjiAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR os Professores Dr. Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr. Luiz Femando
Gonçalves de Figueiredo, Dr. Ricardo Trisca, Dr. Milton Luiz Horn Vieira e Dra. Berenice
Santos Gonçalves para integrarem a comissão de revisão das normas de credenciamento do
Programa de Pós-graduação em Design.

LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
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PORTARIA 070/EGR/'2017

Florianópolis, 07 de novembro de 2017

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica, professor Rodrigo Marques Braga, no
uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os professores Marília Matos Gonçalves, Milton Vieira e

Josiane Wanderlinde Vieira para, spb a presidência da primeira. acompanhar o
processo de Progressão Funcional Horizontal, na classe de Adjunto de nível lll
para Adjunto de nível IV da professora Monica Stein.

C::!n'!: us U11ivf:rsitário Tri lf;adü - Flora.l ;:ó:=olís
T::fefalte/f:lF. : , .: 711-e} ): :=1' S
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PORTARIA 067/EGR/2017

Florianópolis, 23 de outubro de 2017

O Chefe do Departamento de Expressão Gráfica,
prof. Rodrigo Antânio Marques Brga no usa de
suas atribuições,

RESOLVE.

Designar os Professores Milton Luiz Horn Vieira. Antonio Mauro Motta
e mano Cesar Coelho, sob a presidência do primeiro, compor Comissão de
Avaliação do relatório final de pós-Doutorado do professor, Jogo Car/os
Linhares

Atenciosamente

:" ;;-':: ..-* : '' *y3Ri:?l',::*'*'!;H.l:; ,::T«, ;:, :';; ;* ;;*



8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE POs-cnAnuAÇÃo EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANoPOLIS - SC

TELEFONE:(48) 3721-6405 - FAX:(48) 3721-6405
E-MAIL: posdesign@contato. ufsc. br

PORTARIA N.' 038/2017#OSDESIGN, DE 25 DE SETEMBRO DE 201 7

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PóS-GjiADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos terTnos do Regimento Gera] do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR os Professores Dr.' Milton Luiz Hom Vieira, Dr.' Ricardo Triska e
Dr.' Berenice Santos Gonçalves para desempenharem a função de pareceristas do pedido de
credenciamento ao Programa de Pós-graduação em Design do Professor Dr.' Paulo Cegar
Machado Ferroli.

LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
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PORTARIA 058/EGR/2017

Florianópolis, 01 de setembro de 2017

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica. Prof. Rodrigo Antonio M. Braga. no uso
de suas atribuições,

RESOLVE.

Designar os Professores Milton Luiz Horn Vieira, Ricardo triska e
Marina; Matos Gonçalves para, sob a presidência do primeiro, acompanhar o
processo de Progressão Funcional Horizontal, na classe de Adjunto de nível ll para

Adjunto de nível 111 do Professor Wiliam Machado de Andrade

Prof' Rodrlgo Antonie Marquês Braça
Chefe do Departamento de

Expressão Gráfica - EGR/CCE
Pararia Re 1351/2017/GR

:,;;nlp\.ís Universitário - 'T'rindade Floliuf%fbi: oSis
T;',#çfnnf::/f..« = :; 771,.'1} ;$P5



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP. 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

F[oríanópo[is, 07 de agosto de 20]7 Portaria 043/EGR/2017

O Chefe do Departamento de Expressão Gráfica-EGR, professor Rodrigo Antonio
M. Braga, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Monica Stein, Gustavo Eggert Boehs, Flávio
Andaló e, como suplente Milton Luiz Horn Víeira, para, sob a presidência da primeira,

compor a banca de Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto por

Tempo Determinado , Processo 23080.046549/2017-50, da área de Ciências Sociais

Aplicadas l/Design referente ao Edital N' 040/DDP/Prodegesp/201 7.

F..,.,, \ .,,''',v,'

PíQfo Roda)9o A{)t(y lü b# ti\n,'\CnA do DBD«lwtvjrHO ü
Pottarb Ho 135t/2017/GR



#
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LAMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

TELEFONE:(48) 3721-6405 FAX:(48) 3721-6405
E- MAIL; posdesign(®contato. ufsc.br

PORTAR[A N.' 042/201 7/POSDESIGN, DE 12 DE JUNHO DE 2017

O COORDENADOR DO PROGjiAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos tempos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR os Professores Dr.' Milton Luiz Hom Vieira, Dr.' Luiz Fumando
Gonçalves de Figueíredo e Dr.' Eugenio Andrés Díaz Merino para desempenharem a função de
pareceristas do pedido de credenciamento ao Programa de Pós-graduação em Design do
Professor Dr.' Marmelo Gitirana Gomes Ferreira.

LUTZ FERNANDO GONÇALVES DE FIGUETREDO



©
SERVIÇO PÜBUCO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE POs-cnAouAÇÃo EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
cep: 88040 900 FLORIANÕPOLis - sc

TELEFONE: (48) 3721-6405 FAX: (48) 3721-6405
E-MAIL: posdesíg n@contato. ufsc. br

PORTARLA N.' 23/2017/POSDESIGN, DE 1 9 DE ABRIL DE 2017

O COORDENADOR DO PROGjiAMA DE PÓS-GjiADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR o Professor Dr. Eugenio Andrés Díaz Merino, o Professor Dr. Milton
Luiz Hom Vieira e a Professora Dra. Giselle Schmidt Alvos Diaz Merino, para analisar e emitir
parecer no processo n.' 23.080.069832-2016-79, que trata da solicitação de Roberto Becker
Modesto, que solicita reconhecimento de diploma obtido no exterior, junto ao Programa de Pós-
graduação em Design.

Luiz Femando Gonçalves de Figueiredo



#
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE:(48) 3721-6405 - FAX:(48) 3721-6405
E-MAIL: posdesign@contato.ufsc.br

PORTARIA N.' 043/2016#OSDESIGN, DE 22 DE SETEMBRO DE 201 6

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR os Professores Dr.' Ricardo Triska, Dr.' Luiz Femando Gonçalves de
Figueiredo e Dr.' Milton Luiz Hom Vieira para desempenhar a função de pareceristas do pedido
de credenciamento ao Programa de Pós-graduação em Design do Professor Dr.' Júlio Monteiro
Teixeira

MILTON LUIZ HORN VIEIRA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LAMA TRINDADE
CEP: 88040 900 - FLORIANÓPOLIS - SC

TELEFONE:(48) 3721-6405 - FAX:(48) 3721-6405
E-MAIL: posdesign@contato.ufsc. br

PORTARIA N.' 1 6/20 1 7/POSDESIGN, DE 27 DE MARÇO DE 2016

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GjiADUAÇÃO EM
DESIGN, no uso das atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design,

RESOLVE

DESIGNAR o Professor Dr. Eugenio Andrés Díaz Merino, o Professor Dr. Luiz
Fernando Gonçalves de Figueiredo e o Professor Dr. Milton Luiz Hom Vieira, para analisar e
emitir parecer no processo n.' 23.080.05]236-2015-5] , que trata da solicitação de Paula Vieira
Ligo, que solicita reconhecimento de diploma obtido no exterior, junto ao Programa de Pós-
graduação em Design.

Luiz Fumando Gonçalves de Figueiredo
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PORTARIA 040/EGR/2016

Florianópolis, 13 de março de 2016

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica. Prof. Edmilson Rampazzo Klen, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Mário César Coelho, Milton Luiz Horn Vieira e
Edmilson Rampazzo Klen para, sob a presidência do primeiro, acompanhar o
processo de Progressão Funcional Horizontal, na classe de Adjunto de nível ll para

Adjunto de nível 111 do Professor Paulo de Tarso Mendes Luna.

Prd. EdínilsonfRoínpozza Klon
Qieb do DePb. do EOWCCE/UFa

Portal P 1114i2015/GR
$IAPE - 2$72970
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOAO DAVID FERREIRA LAMA TRINDADE
CEP: 88040 900 - FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3721 6405 FAX: (48) 3721-6405
E-MAIL: posdesign@contato. ufsc. br

PORTARIA N.' 52/2015/POSDESIGN, DE 1 7 DE DEZEMBRO DE 201 5

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESIGN. no uso das atribuições e atendendo aos termos do Regimento Geral do Programa de
Pós-graduação em Design.

RESOLVE

DESIGNAR a Professora Dra. Alise Theresinha Cybis Pereira, o Professora Dra.
Berenice Santos Goncalves e o Professor Dr. Milton Luiz Hom Vieira, para analisar e emitir
pal'ecer no processo n.' 23.080.069314-2015-74. que trata da solicitação de Emilene Zitkus de
Andrade. que solicita reconhecimento de diploma obtido no exterior. junto ao Programa de Pós-
graduação em Design.

Luiz Fernanqo Goli4alyes de FigJléiredo
/

)



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

CURSO DE DESIGN
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CAIXA POSTAL 476

CEP. 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolís, 27 de agosto de 2014 Memo. 057/EGR/2014

De: Departamento de Expressão Gráfica EGR/CCE/UFSC

Para: CCE/UFSC

Assunto: Supervisor do Laboratório DesignLAB/EGR/CCE

Vimos por meio deste indicar o nome do Professor Milton Luiz Horn Vieira
para exercer a função de Supervisor do Laboratório DesignLAB/EGR/CCE, a partir

do dia 27 de agosto de 2014, com carga horária de duas horas semanais

Atendo/amente

Prof, lieüriÓe José Sotlza Cantinho
do [)apartamento de

Expressão Gráfica
M=;;;;;;;:;;;;;;; ;:;;;;;
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040 900 - FLORIANOPOLIS SC

TELEFONE: (48) 3721-9351 - FAX: (48) 3721-9988
E-MAIL: cce@contato.ufsc.br

PORTARIA N.' 97/2014/CCE, DE 27 DE AGOSTO DE 2014

O DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO. no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista o que consta no
Memorando n' 057/EGR/2014, de 27/08/14,

RESOLVE

Art. I' DESIGNAR o Professor Milton Luiz Horn Vieira. do
Departamento de Expressão Gráfica, para exercer as funções de Supervisor do Laboratório
DesignLab, pelo período de dois anos.

Art. 2' Atribuir duas horas semanais para o exercício de tal atividade

PROF
Diretor dd

1lO WES$LING MARGOTTI
ltro de Co: ilação e Expressão



Universidade Federal de Santa Catarína
Centro de Comunicação e Expressão

Programa de Pós Graduação em Design e Expressão Gráfica
Mestrado

DQ$ ursc
aeslgn
@''.UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA CA'MARINA -açàí) c Fxl)r15s.\ü

Porta ria 008-2014

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições e atendendo aos termos do Regimento
Geral do PósDesign.UFSC, resolve designar a Banca Examinadora, abaixo
relacionada, para atualízar o REGIMENTO GERAL do Programa de Pós-
graduação em Design e as normas de CREDENCIAMENTO DOCENTE

Milton Luiz Horn Vieira. Dr (presidente)

Profa. Bereníce Gonçalves

Prof. Rica rdo Triska

Flor 07 :ãe mnópolis,
{

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
cone: (48) 3721-6405 - e-mail: contato@cce.ufsc.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO.OE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANÕPOLIS - SC
TELEFONE: (48) 3721-9351 - FAX; (48) 3721-9988

E-MAIL: cce@contato.ufsc.br

PORTARIA N.' 88/2013/CCE, DE 1 1 DE NOVEMBRO DE 2013

O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E
EXPRESSÃO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista o
que foi solicitado pelo Coordenador do Curso de Graduação em Design em 30/1 0/1 3,

RESOLVE

DESIGNAR os docentes abaixo relacionados para comporem o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Design, no período de 30 de
outubro de 2013 a 04 de agosto de 2015, atribuindo aos membros titulares até uma hora
semanal para tal atividade:

TITULARES:
Prof. Luiz Salomão Ribas Gomez
Prof. Luciano Patrício Souza de Castro
Prof' Mansa Araújo Carvalho
Prof. Clóvis Geyer Pereira
Prof. Eugenio Andres Diaz Merino

SUPLENTES:
Prof. Milton Luiz Hom Vieira
Prol' Claudia Regina Batista

Vice-Diretor do Centro dVComunicação e Expressão
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PORTARIA 019/EGR/2013

Florianópolis, 02 de agosto de 2013

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica, Henrique rosé Souza Coutinho, no
uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Luiz Salomão Ribas Gomez, Milton Luiz Horn Vieira.
e Gilson Braviano para, sob a presidência do primeiro, compor Comissão
Examinadora no Processo de Estágio Probatório da Professora Luciane Mana Fadel.

Revoga-se a portaria no 29/EGR/2011

Atenciosamente.



d

€© UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO OE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO cce

Florianópolis, 3 de setembro de 2012. Portaria N' 089/CCE/2012

O Diretor do Centro de Comunicação e
Expressão, da Universidade Federal de'Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, de
acordo a Portaria 0649/GR/96 e tendo em
vista o Mem. 031/EGR/2012,

RESOLVE

Designar o Professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA Dará ex9[çer a

do Departamento de Expressão
Gráfica, para um mandato de 2 (dois) anos, a contar de 3 de junho de 2012,
atribuindo-lhe 8 horas por semana para esta atividade.

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: 3721-9351 FAx: 3721-9988
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PORTARIA 013/EGR/2012

Florianópolis, 08 de abril de 2012

O Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Milton Luiz Horn Vieira, Gilson Braviano e Alise
Thereznha Cybis Pereira para, sob a presidência do primeiro, realizarem Exame de
Aproveitamento Extraordinário de Estudos (Resolução no 005/Cun de 29 de maio de
2001) nas disciplinas EGR7190 (Ilustração Digital) e EGR7192 (Tratamento de
Imagem 1), apresentando parecer.

EGR7190 Ilustração Digital
EGR7192 Tratamento de imagem l
EGR71 92 -- Tratamento de imagem l
EGR7192 Tratamento de Imagem T
EGR7192 -- Tratamento de Imagem l
EGR7192 Tratamento de Imagem l

Renan de Paula Binda
Giovanni ScozGirardi
Kamila Saibro Dutra
Adriana TontonjeMitoso
Renan de Paula Binda
Renata C Eger

0929501 9
09295023
10102133
1 1203234
0929501 9
091 24012

C:. rglü : ;:::;àfv..i''?:t.$Fio , TI'l«.di.j::: -. {:f=í"=« :0j?:'liS
Te:<;ê(.' ;:,:/I';:.x; :{7=}.: Ü2f''l
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PORTARIA OOI/EGR/2012

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2012

O Sub-Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Eugenio Andres Diaz Merino, Luiz Fernando Gonçalves

de Figueiredo e Milton Luiz Hora Vieira para, sob a presidência do primeiro,

acompanhar o processo de afastamento para qualificação em nível de Mestrado, do
Professor Luiz Augusto da Costa llofTmann

C« rnpus IJnivir*itârio Trindade - Florionóp.:lí,
Telef ne/fax: 372X-$2$$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENG. E GESTÃO DO CONHECIMENTO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS :.SANTA CATARI NA
TEL:(048) 3721-7021 - FAX:(048) 3721-7020

OECI.AltAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os professores listados abaixo, indicados pela portaria 018/PPGEGC/2012,
participaram da banca examinadora de defesa e apresentação de Dissertação de Mestrado de PAULO
ROBERT0 OLIVEIRA DE SÁ, intitulada: Engenharia do Conhecimento Aplicada a Criação Automatizada de
Conteúdo Interativo Para TV Digital, realizada no dia 02/03/2012

Prof. Fernando Alvaro Ostuni Gauthier,. Dr.(Orientador(a)/Moderador(a))
Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Examinador(a) Externo(a))

Prof. Rogérià Cid Bastos, Dr

Prof. Denilson Sell, Dr

Florianópolis, 02/03/2012



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

universidade Federal do Rio Grande do sul

Pós-Graduação em Design - Mestrado

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2010

Senhor Professor, Milton

,4.çradecemos a participação de Vossa Senhoria, como membro da Banca do Exame de

Qualificação de Mestrado do aluno Carlos Eduardo Senna, realizada nesta data, às 14h, na sala

607 do PGDesign, na Escola de Engenharia, intitulada: "Tecnologia Assistiva nas Classes Comuns

do Ensino Regular: Desenvolvimento de Sistema de Mobilidade Infantil para Auxílio nas
Interações Sociais".

A Banca esteve composta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Milton Luiz Hom Vieira

Profa. Dra. Liliana Mana Passerino

Prof. Dr. Vilson João Batista (Presidente)

Atenciosamente,

?'- .;.'-. -- --«-
Pa lo Felnando Z.. Bueno
Asstslcnte cíí /tclnl nÊstraçáo

C .areão 1 387 l
F' {3 il}

limo. Sr. Prof. Dr.
Milton Luiz Horn Vieira
Universidade Federal de Santa Catarina

POS-GRADUAÇÃO ENI DESIGN - CURSO DE MESTRADO - UFRGS - PGDesign
Av. Osvaldo Aranha, 99 - 6' andar - salas 607 - CEP 90035-190 - Porto Alegre Fone: (51) 33083438
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
COORDENADORIA DO CURSO DE PóS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

TEL: (048) 3721-7003 - FAX: (048) 3721-7032

Florianópolis, 22 de novembro de 201 0. Portaria No. 068/PPGEP/2010

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, no
uso de suas atribuições

RESOLVE

DESIGNAR os professores

Prof. Eugenio Andrés Díaz Merino, Dr. (Presidente e Orientador)
Profa. Cristiane Afonso de Almeida Zerbetto, Dra. (Examinadora Externa)
Profa. Eliete Auxiliadora A. Ourives, Dra. (Examinadora Externa)
Prof. Paulo Cegar Machado Ferroli. Dr.
Prof. Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr.
Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr.

para, sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadora de Defesa da
Tese de Doutorado, da candidata ADRIANA ROMBO. tendo como título ERGONOMIA E
TECNOLOGIAS NO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTO.

Prof. Ante
Coordenador

!zar Borda. Dr
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Cptltrn .ck)IJlülVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Coil'tunicação c x 3{ são

Florianópolis, 28 de fevereiro de 201 1 Portaria n' 0 1 0/CCE/201 1

O Díntor do Centro de Cominlicação e Expressão da Uiúversídade Federal de Sabia
Catarina, no usa de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos artigos 17 e 22 da
Rege lição n' 4/CUn/20}0, de 13/04/20}0, e collsídaaildo a aprovação pelo Conselho da
Unidade/CCE em reunião realizada em 14 de maio de 2010,

RESOLVE:

Toma pübhw a composição (]a(s) baga(s) examinadom(s) pam
público abaixo mlacionado(s), objeto do Edital n' 20/DDPP/2010, de 19/04/2010

Campo de Conhecimento: Design
Classe: Adjunto

PTM. Or:

Pro

Prof. D

Praia

Prosa

Pro

Prof. Dr: BliÊglgg..!jljlka

Prof. D!:Y!!gjlge!!!!

Prof. ]l!!=.BglWelt 'l'eles

0 COnCIHS0

UFSC

UFSC

UFSC

PUC#R

Uúville

UFSC

UFSC

t#sc

UFRJ

UFRJ

Presidente

Membro

Membro

Membro

Membro

I' Suplente

2' Suplente

3' Suplenlg

l .' Supleníç

Revogar a Pi
de 20} !Nj 003/CCE/201 1, de l Ide
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PORTARIA 005/EGR/2010

Florianópolis, 17 de março de 2010

O Sub-Chefe do Departamento de Expressão
Gráfica. no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Milton Luiz Horn Vieira. Luiz Salomão Ribas Gomes
e Henrique rosé Souza Coutinho para, sob a presidência do primeiro, deliberar sobre
os requisitos de abertura de processo para Professor Efetivo visando preencher duas
vagas: Professor Equivalente devido à aposentadoria do Professor Edison Rohleder e
segunda vaga do concurso de Projeto de Produto (Edital 034/DDPP/2009) que ficou em
aberto

de Expressão Gráficafe do cepa
portaríd n' ,441 /GF? r07

G$

'ax



Departamento de

EXPRESSÃO
GRAFI(A

Curso de Design (Habilitação: Design Gráfico)
3entfo de Comunicação e Expressão- CnuE

Unfvenidade cedera;f de Senta Catar na - UFSC

Florianópolis, 02 de dezembro de 2009 Portaria: 061/Design/2009

A Profa. Marina Marques Guimarães, MSc., Coordenadora do Curso de
Graduação em Design com Habilitação em Design Gráfico, da Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC no uso de suas atribuições

RESOLVE,

Designar o professor Milton Luiz Horn Vieira, Dr. (Orientador) e as
professoras Marina Matos Gonçalves, Dra e Mõnica Renneberg da Sirva, MSc., sob
a Presidência do primeiro, constituíam Banca Examinadora na aposentação de
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EGR5010), do graduando MARMELO
MENDES JOHANN, sob o Tkulo: "Avaliação de Usabilidade da Interface de
um Aplicativo de Televisão Digital Interativa. O caso do Canal Globo News"
como requisito para obtenção do título de Bacharel em Design, com habilitação em
Design Gráfico, a realizar-se no dia 03 de dezembro de 2009, às 08:00 horas
na Sala: 138 - CCE -- Bloco: "A"

oceaMenadwüamé



SERVIÇO PtnLiCO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDE.RAL DE S,ANTA CATARINA

COORBENADORIÀ DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGElqlIARIA DE PRODUÇÃO
CAMPUS tJN[VERSITÁR[O-']'R]NDADE - CA]XAPOSTAL476

(:EP 88.04b900 - FLORIANÓPOLB - SAlinA CATARINA
TEh (048) 331-7000 - FAX:(Oa) 331-7075

Florianópolis, 13 de outubro de 2009. Portaria No. 072/PPGEP/2009

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engeiüaria de Pmdução,
no uso de suas atribuições,

RESOLVE

DESIGNAR os professores

Prof. Luiz Ferrando Gonçah'es de Figueixnedo, Dr.(Prnidente)
Prof. Eugênio Andrés Díaz Merino, Dr.(Orientador)
Protz Filete Auxiliadora A. OuHves, Dra.
Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli, Dr.
Prof. Milton Luiz llom Vieira, Dr.

para sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadom de
Exame de Qualiãcação.ao Doutorado, da candidata ADRIANA ROMÃS,
tendo como título ERGONOMIA E TECNOLOGIAS NO CUIDADO DE
ENFERMAGEM.

Profl Antoniaêezar Bomi& Dr.
Coordenador
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Curso de Design (Habilitação: Design Gráfico)

Centro de Comunicação e Expnssão - CCE
Universidade Federal de Santa Catarina -- UFSC

Florianópolis, 10 de agosto de 2009 Portaria: 036/Design/2009

A Profa. Marina Marquei Guimarães, MSc., Coordenadora do Curso de
Graduação em Design com Habilitação em Design Gráfico, da Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC no uso de suas atribuições

RESOLVE

Designar os professores Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Dr.
(Orientador) , Milton Luiz Horn Vieira, Dr. e a professora Ana Mana Nunes de Faria
Stamm, sob a Presidência do primeiro, constituírem Banca Examinadora na
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EGR5010), da
graduanda RAFAELA WIELE ANTON, sob o Título: "Design de Sinalização: O
Hospital Universitário da UFSC" como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Design, com habilitação em Design Gráfico, a realizar-se no dia 17 de
agosto de 2009, às 09:00 horas na Auditório do CCE -- Bloco: "B".

\

\ Prof. MaH&olbarques Guírnarães, MSc.
Coorda"nadará do Curso de

Graduação em Design
Portaria n'. 485/GR/2007
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Florianópolis, 29 de abril de 2008.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA i» /-í-z:
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO IÜilr \-"\..,\-'

Portaria n' 41 /CCE/2008

A Diretora do Centro de Comunicação e
Expressão. no uso de suas atribuições, de
acordo com o item 10.10. do anexo à Portaria
n'0649/GR/96.

RESOLVE

DESIGNAR, o Professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA (EGR) para
exercer a função de Supervisor do Laboratório Design Lab, do Departamento
de Expressão Gráfica, a partir de 29/05/2008, por um período de (2) anos,
atribuindo-lhe 08 horas semanais para tal atividade

/

Ü:,Ü-
/

/

h
;

' «q=Kii;:i :;ip!!«,''
portaria n' IRÃO ''-'

/

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: 3721-9351 FAx: 3721-9988
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DEC LARAÇÃO

DECLARAMOS que o Prof. Milton Luiz Hom Vieira vem
exercendo, desde 14 de agosto de 2000 até a presente data, a função de

Supervisor do Laboratório DesignLAB, do Departamento de Expressão

Gráfica , do Centro de Comunicação e Expressão, com atribuição, no Plano

de Trabalho Departamental, da carga horária de 08 (oito) horas semanais.

Florianópolis, 30 de maio de 2008

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fone: 3721-9351 FAX: 3721-9988
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNMERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO G RÁHCA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP. 8804&900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolis, 02 de abril de 2008 Portaria 034/ Oengn/2008

A Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Z)es/©n -
Habilitação Z)es/©/7 Gráfico da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no
uso de suas atribuições

RESOLVE,

Designar os professores Eugênio Andres Diaz Merino, Marília
Matos Gonçalves e Milton Luiz Horn Vieira sob a Presidência do primeiro,
constituírem Banca Examinadora nos pedidos dos alunos Rícardo Goulart Straioto e
Rafaella Volkmann Paschoal com o parecer para a próxima reunião de Colegiado.

4



Depürtamçi-ta dt

UPRESSAO
GRÁFICA

Curso de Design (Habilitação: Oesign Gráfico)
Centro de Comunicação e Expressão - CCE

Universidade Federal de Santa Catarina -- {.JFSC

Florianópolis, 28 de março de 2008 Portaria: 033/Design/2008

A Profa. Marina Marques Guimarães, MSc., Coordenadora do Curso
de Graduação em Design com Habilitação em Design Gráfico, da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC no uso de suas atribuições

RESOLVE,

Designar as professoras Marina Matos Gonçalves, Dra, Berenice
Santos Gonglves, Dra e Prof. Milton Luiz Hom Vieira, Dr., sob a Presidência da
primeira, analisarem o pedido de Quebra de Pté-Requisito do aluno
Rodrigo Meio da Silva (03295273).

#'«@
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Florianópolis, 21 de setembro de 2007. Portaria n'48/CCE/2007

;,'Ég=;ãF'=' 'E:'%r'':Eã:

RESOLVE

Prof. Dra. Vbiane M. Heberle
Dirotora do CCE/UFSC

Portaria [i' 10ó8/GR/2004

Campus Universitário - Trindade - Florianópolis
Fome: 3721-9351 FAX: 3721-9988



UIUVBRSIDADB FEDERAL DZ SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Campus Universitário - Trindade - CEP 88040-900 - Florianópolis
Tel.:(48) 3721-9891/9276 - Fax:(48) 3721-9987
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Florian(5polis, 29 de março de 2007 PORTARIA N' 038»RE(y2007

O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, da Universidade Federal de Santa
Catarina, no uso de suas aüibuições, considerando o disposto no parágrafo ]' do Artigo 34
da Resolução 1 22/CUn/88 de 20/09/88 e Portaria n' 0649/GR/96

RESOLVE

DESIGNAR os servidores docentes Mi]ton Luiz Horn Vieira (E(]R/CCE),
matrícula UFSC 109589, Jogo Carlos Souza (ARQ/CTC), matrícula UFSC 116577,
Benedito Cortês Lopes (ECZ/CCB), matrícula UFSC 74521, Alicia Norma Gonzalez de
Castelãs (ANT/CFH),matricula UFSC 1 06091 , Theophilos Rifiotis (ANT/CFH),matrícula
UFSC ] 1 7387, Gregório Jean Varvakis Rados (CIN/CED),maüícula UFSC 1 19576 e os
servidores Técnico Administrativos Gela José Cloelho (Museu Universitário), matrícula
UFSC 1 6947 e Francisco do Vale Peneira (Museu Universitário), matrícu]a UFSC 4] 666
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão para a elaboração do Projeto
Pedagógico do Curso de Museologia, com carga horária de 4h semanais.

..> ,,./

Z.,Z,ZZ:2-'z-"z-/

Prole'lK4arcos Laílín



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

CURSO DE DESIGN
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP. 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolis, 026 de setembro de 2006 Portaria 032(}R/2006

atribuições
Chefe do Departamento de Expressão Gráfica-E(3R, no uso de suas

RESOLVE

Designar os Professores Mlilton Luiz llorn Vieira, Dr. (Presidente), Ricardo
Triska, Dr., Luiz Salomão Ribas (;ómez, Dr. para comporem a Banca Examinadora do

Concurso para Professor Substituto, na área de ])esign Gráfico



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

CURSO DE DESIGN
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP. 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolis, 016 de maio de 2006 Pontaria 0i17/EGR/2006

Chefe do Departamento de Expressão Gráfica-EGR, no uso de suas
atribuições,

RESOLVE,

Designar os Professores Ricardo Triska, Dr., Luiz Ferrando Gonçalves de

Figueiredo, Dr., Henderson José Speck, Dr., Sérgio Murilo Ulbricht, Ms., Alise
Theresinha Cybis Peneira, PhD, Milton Luiz Hom Vieira, Dr., Eugênio Andrés Díaz

Merino, Dr., para sob a presidência do primeiro analisarem e emitirem parecer na próxima

reunião do Colegiada do Departamento de Expressão Gráfica/EGR, sobre o Plano Diretor

de Informática do Departamento de Expressão Gráfica (PDI).

Prol. Dr. Franciljia'xíÍtónio Perelra f\aho

b'='' .=E::'k. ''ã:l;miga"''"
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNWERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

CURSO DE DESIGN
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476

CEP. 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Florianópolis, 017 de março de 2006 Portada 020/2006:

Chefe do Departamento de Expressão Gíáülca-EGR, no uso de suas
atlibuiçõu,

RESOLVI

Designar os Professores Milton Luiz llorn Vieira: Dr. (Presidente)

Antõnio Cardos de Souza Dr. Arnoldo Debatia Neto, Dr. e Ricardo Triska, Dr

(Suplente), para comporem a Banca Examinadora do Concurso para Pi'ofessor Adjunto

DE na área de Métodos de Representação

Pr@ Dr. nanc6co Antõnio Peneira Flalhí
Chefe da Depto. de Expressão Gráfica

Portaria N" 482/Gí?/2D05
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PORTARIA ., . 1701 Q 7 A8R 2[0ã

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina.
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo n'. 141 do
Regimento Geral e a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em
23/02/2006;

RESOLVE

Designar os professores CRISTIANNE CORDEIRO NASCIMENTO,
CRISTIANE AFFONSO DE ALMEIDA ZERBETTO, MILTON LUIZ HORN
VIEIRA (Titulares). ANA PAULA PERFETTO DEMARCHI e ISAAC ANTONIO
CAMARGO (Suplentes) para, sob a presidência da primeira, comporem a
Banca Examinadora do Concurso Público para Provimento do Cargo de
Professor, aberto pelo Edital n'. 001/06-PRORH de 16/01/2006 e respeitada a
legislação interna pertinente, dos candidatos da área/subárea de Desenho
Industrial/Computação Gráfica, do Departamento de Design do Centro de
Educação, Comunicação e Artes.

Publique-se e cumpra-se

Prof. Eduardo Di Mauro
Reitor

DSNDSD

Campus Uni'versitáno: Rodovia Cclso Garcia Cid (PR &J5), km 380 - Fonc (0J3) 371-Jt)(m PABX - Fax 328-.1.1.10 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86U51-990 - Intcmct http;//tn\'w.ucl.br

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robcrt Koch. 60 - Vila Operária -- Fome (OJ3) 381-2000 PABX - Fale 337-J0+1 c 337-7J95 - Caixa Postal 791 - CEP 86038--++O
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
PORTARIAS

Florianópolis, 13 dejunho de 2005. PORTARIA N' 653/GR/2005

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 30/04/2005, ÁUREO MAFRA DE MORAES,
Chefe do Gabinete do Reitor, maxis n' 106679, siape n' 1 1 59850, MILTON
LUIZ llORN FIEIRA, Coordenador do Curso de Graduação em
Design/CCE, masis n' 109589, siape n' 1 160065, LUIZ ROBERTO
BAjIBOSA, Diretor do Departamento de Cultura e Eventos, masis n'
109953 siape n' 5 1587, para, na condição de representantes da Universidade

Üh sa :lRWH:=15" ..
integrar o Conselho de Programação da 'lV Cultura/SC.

Prof. Lúcio José Botelho



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

Florianópolis, 1 6 de novembro dc 2000 Porta'ia n"04 1 /CCE/2000

O Diretor do Ceíltro de Comunicação e Expressão, caIU base no Art. 8' da
Resolução 017/CUN/97 e no Regimento do CCE, e de acordo com o Memorando
n98/CEV/2000,

RESOLVE

Artigo I' - Designar os Professores e acadêmicos, abaixo relacionados, para, }ob a
Presidência do Subchefe do Departamento de Expressão Gráfica, Professor EI.JGENIO
ANDRES DIAZ MERINO, conforme Portaria n'378/GR/2000, comporem o Colegiado do
Curso de Comunicação e Expressão Visual, no período de 1 3/1 1/2000 a 28/06/2002:

DEPARTAMENTO DF EXPI<FSSÃQ G!!ÁEIÇA

Professor Milton Luiz Horn Vieira Chefe do Departamento

Área de Design:
Titular: Professor Luiz .A.ugusto l loffmann
Suplente: Professora Varia Ribas Ulbricht

Áreas de Sistemas dg RÊl2rçgç111ílçãe:
Titular: Professor Sérgio Mutila Ulbricht
Suplente: Professor David Lemos

Área de Produto:
Titular: Professor Edison Rohleder
Suplente: Professor llendcrson José Speck



Área de Percet2çêQ:
Titular: Professor Lulas Tadeu Salgado de Souza
Suplente: Professor Eduaido .longe Fclix Castc1ls

Área de Ante c Criação:
Titular: Professora Manha I'.'larqucs Guimarães
Suplente: Professor José Amo Scheidt

Área de Cognição:
Titular: Professora Elson Nlanoel Pereira
Suplente: Professor Francisco Antõnio Pereira Fialho

Área de Estatística:
Titular: Professor Gilson Br.n,i,!no
Suplente: Professora Alicc l hei asinha Cybis Percira

DEPARTAMENT
Titular: Professor Nijson L,amos Lage
Suplente: Pr.ifessor Clóvis Gieyer Pereim

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - (;l?H
Titular: Professor Luiz Albedo Hebeche
Suplente: Professor BoniCácio Bertoldi

DEPARTAMEN
Titular: Professor Gleisy Regina Bóries
Suplente: Professora Edna Lúcia da Salva

DEPARTAMENTO
Titular: Professor João Rüiniollo Polltes
Suplente: Professor Luiz Carlos de Carvalho Jr.

REPRESENTAÇÃO l)!S11;!!Nl11E
Titular: Académica Evelise Ferretti Manfra
Suplente: Académica Bárbara Milller dos Santos

Artigo 2' - Designar o Professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA, Chefe do
Departamento de Expressão Gráfica, para, na ausência do Titular. responder pela
Presidência do Colegiada do Curso dc Comunicação e Expressão Visual.

Artigo 3' - Atribuir aos
para o exercício da função.

rcscntantes docentes titulaic:{ 02 (duas) horas semanais
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UNIVERSIDADE FEDER.4L DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
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F[orianópo[is, 25 de novembro de ] 999 Portaria n'049/CCE/99

(

b:
O Diretor do Centro de Comunicação e Expressão, no uso

atribuições e de acordo cona o itens 1 0. ] 3, do anexo à Portaria 0649/GR/96,
de suas

RESOLVE
'«F

Designar o professor MILTON LUIZ HORN VIEIRA para exercer a
fiinção de .Supervisor do Laboratório Design Lab, do Departamento' de Expressão
Gráfica, pelo período de 01 ano: a partir de ]4/08/99, atribuindo-lhe 08 horas semanais
para tai atividade.

F?l!+i#'Wiesgling Ma
Direbr Hc} CCE

\
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