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Udesc realiza colóquio sobre jogo eletrônico
educativo de ensino de arte
Jogo é pioneiro no Brasil na área de educação artística e já possui nova
versão

O QUÊ: Colóquio: “Diálogos entre Arte e Design:
Processo de avaliação e revisão de jogo eletrônico
educativo em arte”
QUANDO: Sexta-feira, 25 de abril
ONDE: Sala 20, Departamento de Artes Visuais, Udesc
Ceart (Av. Madre Benvenuta, 1907, Itacorubi,
Florianópolis/SC)
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QUANTO: Gratuito
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2014
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Recentes
Espetáculo desenvolvido na Udesc é selecionado para
festival internacional de teatro universitário
Udesc recebe curadores para conversa aberta ao
público nesta quinta-feira
Edital do CNPq e da Finep financia realização de
eventos de ciência, tecnologia e inovação

O Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realiza,
nesta sexta, 25, o colóquio “Diálogos entre Arte e Design: Processo de avaliação e revisão
de jogo eletrônico educativo em arte”. O evento terá a participação da equipe
interdisciplinar e interinstitucional que, ao longo de dois anos, trabalhou na revisão,

Udesc anuncia lista de contemplados para aulas de
musculação na academia do Itacorubi, na Capital
Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais aceita
submissões de trabalhos a partir de maio

elaboração e desenvolvimento da versão revisada e on-line do jogo digital A Mansão de
Quelícera.

Relacionados
O colóquio – organizado pelo professor doutor Antonio Vargas, da Udesc – será realizado
às 15h na sala 20 do Departamento de Artes Visuais, com entrada gratuita. Participarão do
evento os pesquisadores Ana Beatriz Bahia, do Casthalia estúdio; André Bataiolla, da
Universidade Federal do Paraná (UFPR); Arlete Petry, da Universidade de São Paulo
(USP); Luciana Clua, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e Luis Carlos Petry, da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O colóquio apresentará o processo e os resultados do projeto, que foi financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Edital
Universal 2011.

Acesso público a game educativo promove ensino da
arte
Professores da Udesc no VII Colóquio sobre Ensino da
Arte:21 a 23 de junho em Criciúma
Palestra sobre materiais didáticos no ensino de arte em
17/05 com Mirian Celeste Martins
Colóquio internacional de teatro ocorre na Udesc com
presença de pesquisadores estrangeiros e brasileiros
Professor de Teatro da Udesc participa de colóquio em
São Paulo

A versão original do jogo A Mansão de Quelícera é resultado da parceria entre a Udesc e
o estúdio Casthalia . Lançado em 2006, foi incluído nas edições 2009 e 2012 do Guia de
Tecnologias Educacionais do Ministério da Educação (MEC) e é um jogo pioneiro no Brasil
na área de educação artística enfocando história da arte e a experiência de fruição
artística.

A nova versão do jogo, A Mansão de Quelícera 2.0, que será tema do colóquio, é resultado
de intenso debate, incluindo testes e análises de jogabilidade da versão original. A
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documentação do processo e as publicações acadêmicas geradas com o projeto trazem
significativas contribuições para o campo de pesquisa e de desenvolvimento de jogos
digitais educativos no país.
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