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IAV - Instituto de Artes Visuais 



Equipe do IAV - Instituto de Artes Visuais

Diretor:
Carlos M. Horcades

Coordenadora:
Isabel Thees

Professores pesquisadores:
Leonardo Visconti

Henrique Pires

Luiz Agner

Karen Cesar

Aldemar A. Pereira

Estagiários:
1º semestre

Ana Fionta

Paulo Márcio

Layon Chang
2º semestre

Paulo.Márcio

Layon Chang

Rodrigo Faria

Verdadeiro laboratório de experimentação em Design, o Instituto de Artes 

Visuais (IAV) é o espaço da Escola de Design da UniverCidade destinado a 

conjugar esforços de professores e alunos para o aprofundamento de 

questões teóricas e práticas da Comunicação Visual – como a criatividade, 

a metodologia, a tecnologia e a inovação. 

O objetivo do IAV é ser um centro formulador e difusor de idéias no âmbito 

do Design visual, no Rio de Janeiro. Para isso, o IAV está em constante 

evolução - como é possível conferir pelos fatos mais marcantes que ilus-

tram a sua trajetória. 

São atividades do Instituto de Artes Visuais: organizar exposições na 

Galeria da Lagoa, programar cursos, palestras, workshops, concursos, 

eventos, visitas guiadas e lançar publicações. Além disso, o IAV possui dois 

núcleos temáticos: o núcleo de ilustração e o núcleo de tipografia. 



1.EXPOSIÇÕES

A homage of Typography 
Livro editado pelo professor
da UniverCidade Pedro Guitton.
De 25 de fevereiro a 31 de março.

Tipo 2
Trabalhos dos alunos da disciplina
Tipologia 2, turma 2009.2
De 12 de abril a 10 de maio.

Laboratório Secreto 
Exposição de trabalhos do Estúdio
Laboratório Secreto do professor
da UniverCidade Marcelo Martinez.
De 17 de maio a 2 de julho.

Trabalhos de Conclusão de Curso
Trabalhos dos alunos nas habilitações
de Programação Visual e Projeto de Produto
do curso de Desenho Industrial, turma 2009.2
De 17 de junho a 7 de julho.

Trabalhos de Conclusão de Curso
Trabalhos dos alunos nas habilitações
de Programação Visual e Projeto de Produto 
do curso de Desenho Industrial, turma 2010.1
De 26 de outubro a 9 de novembro.

Tipo 2
Trabalhos dos alunos da disciplina
Tipologia 2, turma 2010.1
De 12 de abril a 10 de maio.

Cesar Designer | Cesar Pintor
Design gráfico e pinturas do criador
da identidade visual da Bossa Nova,
Cesar G. Villela.
De 14 de setembro a 19 de outubro.

Galeria da UniverCidade



Exposição: Cesar Designer | Cesar Pintor.

Cesar G. Villela, o compositor visual da Bossa 
Nova, trouxe a público todo o seu repertório de 
Designer e Artista Plástico.
A exposição exibiu suas clássicas capas para a 
Elenco, concebidas na primeira metade dos anos 
60 e que traduziram em imagem a revolução 
sonora do período, e outras capas da tradicional 
Odeon.
Dando seqüência à sua linguagem simples e 
objetiva, também foram expostas reproduções de 
suas pinturas em óleo; um trabalho de linguagem 
direta com seu desenho planejado e consciente, 
sintetizando sua experiência artística.
O objetivo também foi apresentar em 
primeiríssima mão amostras do projeto gráfico 
para o livro “Dom Quixote e Outros Sonhadores  
com um Toque de Bossa Nova”. Trata-se de uma 
edição que homenageia não só Miguel de 
Cervantes, mas também a todos que teimam em 
fazer cultura no Brasil.

A abertura aconteceu no dia 15 de setembro, às 
19h e teve visitação até 15 de outubro de 2010.
Segunda a sexta de 9h às 22h



2. EVENTOS DA ESCOLA DE DESIGN - SemanaTIPO

Primeira semana de eventos 
totalmente dedicada a tipografia 
dentro de uma Escola de Desenho 
Industrial.

Progamação:

Segunda, dia 17

- Palestra com André Stolarski:
Elementos de Estilo Tipográfico.

- Exibição do filme Helvetica. 

- Palestra com Marcello Rosauro:
Tipografia para Vídeo.

Terça, dia 18

- Palestra com Marcelo Martinez: 
Laboratório Secreto.

- Exibição dos filmes Ed Benguiat.

- Palestra com Cláudio Gil:
Caligrafia.

Quarta, dia 19

- Exibição do filme Helvetica.

- Workshop Fontlab com Cláudio Gil.

- Mostra de livros de tipografia seguida
de mesa redonda com Carlos M.
Horcades, Aldemar Pereira, Julieta
Sobral e Cláudio Rocha incluindo
o lançamento de novo número
da revista Tupigrafia.

Quinta, dia 20

- Homenagem a Ed Benguiat
com Carlos M. Horcades.

- Workshop Fontlab (segunda aula)
com Cláudio Gil.

- Palestra com Billy Bacon:
 Viagens Tipográficas.



3.PREMIAÇÕES

1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Benguiatd E

Guilherme Faria

Turma 2009.2

Gabriel Cantini

Luiz Alberto

Prêmio Ed Benguiat: Seleção,
premiação e exposição dos melhores
projetos da disciplina Tipologia II.



1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Benguiatd E

Vinícius Carvas

Turma 2010.1

Yasmin Lourenço

Paulo Roberto

Prêmio Ed Benguiat: Seleção,
premiação e exposição dos melhores
projetos da disciplina Tipologia II.



1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Turma 2009.2

Wallace Monteiro

Alexandre Fonseca

Prêmio Mário Moura: Seleção, premiação
e exposição dos melhores Trabalhos
de Conclusão de Curso.

Bruno Siqueira



1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Vinicius Duque

Turma 2010.1

Clarisse V. Neri

Ana Carolina de Azevedo

Prêmio Mário Moura: Seleção,
premiação e exposição dos melhores
Trabalhos de Conclusão de Curso.



HirschEugênio 

1° Lugar

Tarcisio Cosme

Turma 2010.1

Visões Tipográficas
Palestra com a designer Americana 
Catherine Dixon realizada no dia 30
de março de 2010, às 19h no Teatro
da UniverCidade.

Memória Gráfica Brasileira
Palestra com a designer, fotógrafa
e professora da Puc-Rio, Julieta Sobral.
Realizada no dia 04 de maio de 2010,
às 19h no Teatro da UniverCidade.

Designers Brasileiros na Holanda
Ex alunos da UniverCidade, os designers
Yomar Augusto e Rejane Dal Bello, 
contaram sobre suas experiências
de trabalho no exterior. A palestra foi 
realizada no dia 19 de agosto de 2010, 
às 19h, no Teatro da UniverCidade.

Palestra: Design e Usabilidade 
de Interfaces de Dispositivos 
Móveis de Coleta de Dados 
Domiciliares 
Palestra com o Professor
da UniverCidade Luiz Agner.
Realizada no dia 3 de novembro de 2010, 
às 19h no Teatro da UniverCidade.

4. PALESTRAS

Cartazes produzidos para a divulgação
das palestras realizadas pelo IAV

Prêmio Eugênio Hirsh: Seleção, premiação
e exposição do melhor trabalho ilustração



5. BLOG DO IAV

Criação do blog do IAV com divulgação de 
notícias, palestras, workshops e novidades 
relacionadas ao design: 
www.blogdoiav.wordpress.com 



6. ATUALIZAÇÕES WEBSITE IAV

7. NOTÍCIAS DA RAMPA

Sempre em sintonia com os eventos promovidos pelo Instituto de Artes Visuais - IAV,
o site comunica aos visitantes toda a progamação do IAV além de divulgar notícias 
sobre design mundo afora.

No mural do IAV estão presentes constantes notícias sobre concursos, palestras 
e outros eventos ligados a Design que acontece fora da faculdade.



8. RAMPA

Espaço dedicado à informações de atividades e novidades 
sobre design e afins, com atualização frequente.

9.EXPOSIÇÃO NAS VITRINES DA RAMPA

Exposição com atualização semanal dos melhores 
trabalhos de diversas disciplinas do curso
de Desenho Industrial, especialmente trabalhos
de Desenho 1 e 2.



10.Divulgações

Brancheé
Impressão do material para a exposição na 
UnicerCidade do vencedor do concurso para 
criação de uma estampa temática da marca 
Brancheé. 

A Tempestade - cartaz
Criação de cartaz para peça teatral 
“A Tempestade” dos alunos do 
6ºperiodo do curso de Teatro da 
UniverCidade.

Divulgação do lançamento
do livro: Manual do Freela
por André Beltrão.
Lançamento do livro Quanto Custa
o meu Design, editado pela 2AB.
Realização dia 25 de agosto na galeria 
da UniverCidade.



11. Atividades previstas para 2011

A produção do IAV em 2011 será intensa! Uma das principais 
atividades será a retomada da edição da revista DESIGNE, a 
conceituada revista de informação em design da UniverCidade, 
que teve seu último número lançado em 2006.

Nossos planos também incluem a promoção de novos cursos e 
workshops com renomados profissionais do design, para os quais 
precisaremos de intensa e profissional divulgação nos veículos de 
comunicação e publicações especializadas. O objetivo é dar 
visibilidade e destaque à Escola e ao nosso curso de Desenho 
Industrial.

A galeria, com calendário totalmente programado para 2011, 
exibirá, além da produção acadêmica de nossos alunos, trabalhos 
de designers, fotógrafos, e ilustradores que são destaque na área 
das artes visuais e do design.

Por fim, teremos uma semana de eventos com palestras, 
workshops e exposições, totalmente voltada à Ilustração. Entre os 
nossos convidados, temos nomes como Ziraldo, Aroeira, Benício 
entre muitos outros.

Para o sucesso de nossas atividades, estamos certos de poder 
contar com o suporte de toda a Equipe da UniverCiade, e em 
especial da sua Direção.
Até 2011.

Carlos M. Horcades
Instituto de Artes Visuais 


