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WORKSHOP DOS BIXOS 2015 – 5ª edição 
9 A 13 DE MARÇO 

 

AGENDA 

 

 Segunda-feira (9) 

 

14h às 18h 

Encaixes perfeitos: introdução ao corte computadorizado com CNC 

12 vagas 

A proposta da oficina é introduzir conceitos sobre o corte computadorizado através da 

fabricação digital. Serão apresentados encaixes e junções para corte em CNC, 

evidenciando o potencial da máquina na construção de objetos e modelos de madeira. 

Serão abordadas questões técnicas sobre o desenvolvimento de projetos para corte 

computadorizado em madeira, como os tipos de fresas e restrições de corte. Será feita 

uma demonstração prática da CNC e os alunos montarão uma peça de mobiliário.  

Ministrantes: 

DIGI-FAB/FABLAB 

Artur Cordeiro, Davi Sommerfeld, Jeff Chicarelli e Denilson Kleber Vila 

 

18h às 22h 

Encaixes perfeitos: introdução ao corte computadorizado com CNC 

12 vagas 

Mesma atividade das 14h, não é uma continuação. 

 

 Terça-feira (10) 

 

14h às 18h 

Experimentos de marcenaria 

10 vagas 

Conhecer o maquinário disponível no LAME (Laboratório de Modelos e Ensaios) para 

trabalhos em madeira e fazer alguns experimentos com MDF a partir do recorte de 

letras. 
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Ministrantes: 

Mayara Pillegi e Felipe Itai 

 

14h às 18h 

Cavalete de Vidro: Concretando com a Lina Bo Bardi 

15 vagas 

Já fez concreto? Nesta oficina vamos conhecer o canteiro (Laboratório de Culturas 

Construtivas) da FAU e aprender a fazer concreto com os clássicos cavaletes de vidro 

da Lina Bo Bardi.  

Ministrante: 

Caio Cintra 

 

18h às 22h 

Complexidades sociais no meio digital 

10 vagas 

A proposta desse workshop é trazer uma discussão da nossa realidade atual sobre os 

meios digitais. Quanto ela é afetada pelas redes sociais, e como nós, sociedade, 

lidamos com tudo isso? Será que a arquitetura e o design estão prontos para lidar com 

todo esse novo mecanismo?  

Ministrante: 

André Chou 

 

 Quarta-feira (11) 

 

14h às 18h 

Procedimentos seguros nas atividades do LAME 
30 vagas 
 

A apresentação, realizada por um profissional da área de prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho, consiste em fornecer conhecimentos básicos sobre os agentes e 

fatores de risco a que estão expostos os usuários do LAME e oferecer recomendações 

e procedimentos de segurança a serem observados para a realização das atividades 

sem ocorrência de acidentes nas diversas áreas do laboratório.  

 

Ministrante: 

Felipe Tomasi Cavalheri 
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18h às 22h 

Modelagem e Moldagem 
15 vagas 
 

Parte 1 - Modelagem em argila - processo de sensibilização a partir do uso de materiais 

maleáveis para compreensão de elementos básicos da tridimensionalidade a partir do 

estudo de percepção de formas e texturas e da construção de volumes e/ou relevos. 

Parte 2 - Moldagem em gesso como possibilidade de multiplicação e reorganização do 

espaço bi ou tridimensional a partir de reprodução de peças. Princípios de elaboração 

de um painel por meio de justaposições, adições, interpenetrações ou encaixamentos. 

  

Ministrante: 

Profª. Cristiane Aun Bertoldi 

 

 Quinta-feira (12) 

 

14h às 18h 

Modelagem e Moldagem 
15 vagas 
 

Parte 1 - Modelagem em argila - processo de sensibilização a partir do uso de materiais 

maleáveis para compreensão de elementos básicos da tridimensionalidade a partir do 

estudo de percepção de formas e texturas e da construção de volumes e/ou relevos. 

Parte 2 - Moldagem em gesso como possibilidade de multiplicação e reorganização do 

espaço bi ou tridimensional a partir de reprodução de peças. Princípios de elaboração 

de um painel por meio de justaposições, adições, interpenetrações ou encaixamentos. 

  

Ministrante: 

Profª. Cristiane Aun Bertoldi 

 

14h às 18h 

Banquinhos em usinagem computadorizada 

10 vagas 

Atividade prática em que fabricaremos pequenos bancos feitos a partir de peças planas 

cortadas de placas de compensado por uma máquina de corte com controle 
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computadorizado (usinagem CNC). Para a montagem, as peças serão apenas 

encaixadas sem a utilização de nenhum elemento de fixação (pregos e parafusos). 

 

Ministrantes: 

Ronaldo Alves e Denilson Kleber Vila 

 

18h às 22h 

Banquinhos em usinagem computadorizada 

10 vagas 

Mesma atividade das 14h, não é uma continuação. 

 

18h às 22h 

Fôrmas: O registro de um material sobre outro 

20 vagas 

Pensando em experimentar as possibilidades de imprimir a superfície de um material 

sobre o outro, a proposta deste workshop é desenvolver projetos de fôrmas para 

pequenas placas, e executá-las para serem moldadas com gesso, que permite uma 

secagem rápida e portanto, permite desenformar e ver o resultado destas impressões.  

 

Ministrante: 

Raquel Yumi Takamoto 

 

 Sexta-feira (13) 

 

14h às 16h 

Técnicas de Modelagem e Fabricação Digital 
10 vagas 
 

Apresentar aos calouros de 2015 as diversas técnicas CAD/CAM/CAE voltadas para a 

Fabricação Digital e a Prototipagem Rápida. 

A modelagem digital 3D sempre foi mais conhecida através dos efeitos especiais no 

cinema, na animação e TV. Na arquitetura e no design algumas disciplinas oferecem a 

tecnologia em suas grades curriculares. O workshop permite a introdução ao projeto 

digital através da execução de chaveiros com a tecnologia da fabricação digital. 

 

Ministrantes: 

Prof. Arthur Hunold Lara e Walter Garcia 
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16h às 18h  

Técnicas de Modelagem e Fabricação Digital 
10 vagas 
 
Mesma atividade das 14h, não é uma continuação.  

 

14h às 18h 

Madeira – Desenho material e processo 

12 vagas 

A oficina tem seu foco no processo de montagem de quatro banquinhos com peças de 

madeira desmontadas de um dos tipos de caixote de feira. Tendo em vista o 

desenvolvimento de um raciocínio prático para a montagem de estruturas de madeira, 

e até possivelmente de elaboração de projeto, cada grupo de quatro pessoas pode 

escolher entre seguir a montagem de um projeto básico que servirá de exemplo para a 

oficina ou a elaboração de um novo projeto, manipulando as peças do kit de madeiras 

fornecido. 
 

Ministrante: 

Calixto Comporte Amaral, Gabriel Hollaender Vilela e Midori Hamada 

 

18h às 22h 

Puzzle em MDF 

10 vagas 

Oficina voltada ao manuseio de ferramentas básicas da marcenaria, como a serra, lixa, 

lima, com o uso do MDF (Medium Density Fiberboard), material fabricado através de 

fibras de madeira e resinas sintéticas. 

Os alunos serão orientados pelos técnicos do LAME quanto ao manuseio dos 

equipamentos e medidas de segurança. 
 

Ministrantes: 

Walter Garcia 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS:  

1. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, no LAME, das 8h00 às 

22h30, até dia 06/03; 
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2. Devido ao número limitado de vagas, poderá ser feita a inscrição em, no 

máximo, 3 workshops. Ao preencher a ficha de inscrição, favor indicar a 

prioridade dos workshops que deseja participar, se é 1ª, 2ª ou 3ª 

prioridade. Caso um workshop de 2ª ou 3ª prioridade tiver o total de 

vagas preenchido por 1ª prioridade, o aluno será informado, por e-mail, 

para que possa reescolher outro com vaga remanescente; 

 

3. No dia do workshop lembre-se de utilizar calçados fechados. Para sua 

segurança, sandálias abertas e chinelos não são permitidos no LAME; 

 

4. Em caso de desistência, favor comunicar pessoalmente ou por e-mail, 

lame@usp.br 


