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Link´s: Quadrinistas e Ilustradores do Sul.

Sérgio Honorato
Site Oficial: www.sergiohonorato.com
Perfil no Facebook: www.facebook.com/caricaturashonorato/?ref=bookmarks 
Instagram: www.instagram.com/sergiohonorato/

Alan Cichela
Perfil no Facebook: www.facebook.com/alan.cichela
Blog pessoal: http://alancichela.tumblr.com/
Liquidificador Comics: http://liquidificadorcomics.tumblr.com/

Quadrinhus no Campus é um projeto interdisciplinar concebido 
durante o segundo semestre de 2015, nas disciplinas de 
Ilustração e Imagens Digitais do Curso de Artes Visuais da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc, situada em 
Criciúma, SC.

A disciplina de Ilustração, ministrada pelo professor Sérgio 
Honorato, dá conta de introduzir, além da criação dos 
personagens, o enredo da tirinha, enquanto que na disciplina de 
Imagens Digitais, ministrada pelo professor Alan Cichela, as 
tirinhas são arte-finalizadas e coloridas seguindo os critérios dos 
acadêmicos e orientação do professor.

O resultado se encontra neste livro digital, no qual você poderá 
visualizar os trabalhos dos acadêmicos que participaram deste 
projeto, além de visitar seus portfólios pessoais. Os direitos das 
imagens pertencem exclusivamente a seus criadores.

Obrigado a todos.



Prof. Me. Marcelo Feldhaus
Coordenador do Curso de Artes Visuais

Bacharelado e Licenciatura

APRESENTAÇÃO

As imagens reunidas neste livro promovem e convidam 
para a experiência. A cada tirinha, novos territórios, 
novos traços, conversas, giros... Transbordamentos 
fazem reverberar a imaginação e o humor, tomando 
como fundamento a História em Quadrinhos.

Quadrinhus no Campus dá visibilidade a 28 jovens 
acadêmicos(as) de Artes Visuais  no exercício do gesto, 
do traço, da cor e da articulação de diferentes saberes, 
constituindo-se em uma obra experimental que abriga 
discussões acerca das concepções sobre imagem, 
ilustração, propriedade intelectual e autoria.

Os professores Sérgio Honorato e Alan Cichela, 
organizadores da obra e responsáveis pelas disciplinas 
de Ateliê de Ilustração e Imagens Digitais, despertam o 
eco para a necessidade de conexões e inter-relações 
de saberes no currículo, atendendo ao que nos 
propomos no Projeto Pedagógico do Curso.

Sinto-me motivado e feliz por poder apresentar este 
trabalho que mobiliza a construção de novas 
poss ib i l idades.  Parabéns aos professores 
organizadores e aos(às)  acadêmicos(as) 
envolvidos(as). Assim como aconteceu comigo, espero 
que ao percorrerem as páginas deste livro, vocês sejam 
convocados à experiência, à reflexão, ao riso e ao 
deleite.
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Ô, Camila, cadê
o meu dinheiro?

Ninguém merece
a vó esquecer onde
colocou o dinheiro

de novo!
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