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INSTITUCIONAL 09/11/2015

Visualização de dados da FGV-DAPP é finalista da Bienal Brasileira de Design Gráfico

A FGV-DAPP esteve presente na shortlist da 11ª Bienal Brasileira de Design Gráfico da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG),
que destaca os melhores trabalhos de design do país. A indicação ficou entre os trabalhos de visualização de dados (Mosaico
Orçamentário, Geologia Orçamentária, O Pulso do País e Monitor de Temas) na categoria Webdesign; e a revista DAPP Estudos
Estratégicos, na categoria Projeto Gráfico de Revista.

O trabalho de visualização de dados desenvolvido pela FGV-DAPP - em parceria com a Café Artes Visuais - participou também da
exposição que destacou os melhores trabalhos no Espaço Ação da Cidadania, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A Bienal, que acontece
esse ano, é uma celebração do melhor do design nacional e este engloba o biênio 2013-2014.

A Bienal é um espaço para especialistas do Design Gráfico refletirem suas conquistas, discutirem seus rumos e traçarem seus planos,
propondo um intenso diálogo com a inovação, o empreendedorismo, a cultura, o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a
sociedade. Desde sua primeira edição, em 1992, a Bienal reuniu cerca de 2.800 projetos de design para um público calculado em quase
300.000 pessoas de 50 países.

Notícias mais recentes

INSTITUCIONAL 07/12/2015

Diretor da FGV-DAPP apresenta pesquisa de imigração durante seminário

INSTITUCIONAL 07/12/2015

Governador de Goiás visita Presidência da FGV e sede da DAPP
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FGV-DAPP recebe membros de delegação da Espanha para imigração

INSTITUCIONAL 09/11/2015

Visualização de dados da FGV-DAPP é finalista da Bienal Brasileira de Design Gráfico

IMIGRAÇÃO 23/10/2015

DAPP apresenta pesquisa sobre imigração na Câmara dos Deputados

INSTITUCIONAL 05/10/2015

Diretor da DAPP participa de reuniões de líderes de Brasil e Argentina na FGV

INSTITUCIONAL 16/09/2015

DAPP apresenta pesquisa em reunião do Conselho Nacional de Imigração
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