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5ª Mostra Jovens Designers tem programação especial  em 

março no MCB, com palestras e oficina educativa 
 

 
 

13, 14 e 18 de março - Gratuito 
 

O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo, e a Origem Produções oferecem em março uma programação especial como parte da 
5ª Mostra Jovens Designers, com um ciclo de palestras e uma oficina educativa com entrada 
gratuita. A exposição, que fica em cartaz no MCB até 29 de março, apresenta um painel da 
produção dos estudantes brasileiros da área, reunindo produtos e protótipos de 63 
universitários de oito estados. 
 
Nos dias 13, 14 e 18 de março, acontecem palestras e uma oficina educativa com profissionais 
envolvidos com a mostra. Na primeira data, uma sexta-feira (13), profissionais de design 
abordarão variados temas sobre a área em um ciclo de palestras (não é necessário fazer 
inscrição prévia). O evento começa às 16h com a designer da área de pesquisa e 
desenvolvimento do SENAI MIX DESIGN e especialista em pesquisa de moda e comunicação 
pela Universidade Estadual de Londrina/PR, Débora Cristina Catelani Sendão. Ela fala sobre 
Direções criativas para a Primavera-Verão 2015/16. Em seguida, às 17h, Ana Lúcia de Lima 
Pontes Orlovitz, designer da Deca premiada por diversos projetos e professora universitária, 
fala sobre as Tendências e evolução do mercado. Para encerrar o dia, um bate-papo sobre 
Design e Cores (Design de superfície) com Renata Rubim, designer de superfícies e consultora 
de cores, autora do livro “Desenhando a Superfície”, publicado pela editora Rosari.  

Renato Rubim retorna ao MCB no dia seguinte, 14 de março, para comandar uma oficina que 
integra a programação educativa do MCB Uma Tarde no Museu. A atividade Rapport acessível 
a todas as idades, ensinará os participantes a criar padrões repetidos sem recursos digitais. 
Rapport é o nome dado ao módulo que se repete em uma padronagem; é uma palavra de 
origem francesa que significa padrão. Para desenvolver uma estampa, o criador precisa 
conhecer alguns sistemas de repetição. As inscrições para a oficina são gratuitas, com vagas 
limitadas, e podem ser feitas pelos contatos: (11) 3026.3913 ou agendamento@mcb.org.br 
(indicação etária: a partir de 12 anos).  



 
Para encerrar as programações especiais relacionadas à mostra Jovens Designers, na quarta-
feira (18), a partir das 19h, o designer fundador da agência de inovação Questto|Nó, Levi 
Girardi, fala sobre o Mercado de trabalho e tendências. Finalizando o evento, às 20h30, 
acontece a palestra O ativo mais precioso do design, com Guilherme Rodrigues de Carvalho, 
designer industrial do SENAI São Paulo Design. 
  
Sobre a 5ª Mostra Jovens Designers 
Em sua 5ª edição, a mostra Jovens Designers destaca mais um ano de inovação, criatividade e 
oportunidade na produção acadêmica brasileira. Realização do Museu da Casa Brasileira e da 
Origem Produções, com patrocínio da Deca e apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da 
Associação dos Designers de Produtos (ADP) e da Bienal Brasileira de Design,  a exposição tem 
curadoria de Auresnede Pires Stephan e cenografia de Sérgio Matos.  Os 63 universitários 
selecionados vieram de 24 universidades, em 12 cidades e oito estados (Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo).  
 
Sobre o Educativo MCB  
O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar. Queremos que os 
visitantes assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece 
em uma perspectiva contemporânea. A ideia é criar desafios para que os participantes das 
atividades educativas levantem questões a partir de suas próprias experiências e descubram 
novos sentidos ao relacionar a visita ao MCB com suas vidas. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 
SERVIÇO: 
 
Ciclo de Palestras 5ª Mostra Jovens Designers 
13 e 18 de março, sexta às 16h, 17h e 18h e quarta às 19h e 20h30 – Entrada Gratuita 
 
Dia 13.3 – Sexta-Feira  
16h | Senai Mix Design: Direções criativas para a Primavera-Verão 2015/16 – Débora Cristina 
Catelani Sendão (Senai/SP) 
17h | Tendências e evolução do mercado: Ana Lúcia de Lima Pontes Orlovitz (Deca) 
18h | Design e Cores (Design de Superfície): Renata Rubim (escritório Renata Rubim Design & 
Cores) 
 
Dia 18.3 – Quarta-Feira 
19h | Mercado de trabalho e tendências: Levi Girardi (Questto/Nó) 
20h30 | O ativo mais precioso do design: Guilherme Rodrigues de Carvalho (Senai) 
 
Dia 14.3 - Sábado 
10h | Oficina educativa - Rapport acessível a todas as idades 
Com Renata Rubim 
Inscrições (Vagas limitadas): (11) 3032.3727 / 3026.3913 – agendamento@mcb.org.br 

Indicação etária: a partir de 12 anos 

 



 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032.3727 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
 
Nova política de cobrança de ingressos 
Em março, os visitantes do Museu da Casa Brasileira, incluindo os clientes do restaurante 
Santinho no MCB, passam a pagar ingresso reajustado no valor de R$ 6 (inteira) ou R$ 3 (meia-
entrada).  Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos. Aos sábados, domingos, 
feriados e aberturas noturnas a entrada permanece gratuita.   
 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | assistcomunicacao@mcb.org.br 
Izabelle Prado – (11) 3032.3727 | assist2comunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br  
 
 


