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Sentimos muito não possuir a versão completa em português desse 
website. Por enquanto, oferecemos a tradução do documento de 
fundação da Rede como referência.  
 
Buenos Aires, 11 de outubro de 2017 
  

Carta Orgânica 
Red Latinoamericana de Food Design (redLaFD) _2.0 
 
Na cidade de Buenos Aires, no dia 11 de outubro de 2017, se reuniu o Núcleo da Rede 
Latino Americana de Food Design (redLFD) constituído por Andrés Sicard, Daniel Bergara, 
Matilde Lombardi e Pedro Reissig (segundo consta em sua página web 
www.lafooddesign.org), com intuito de oficializar o novo funcionamento da rede, que 
começará a vigir a partir de 1 de dezembro de 2017. A assinatura desse documento, no 
qual se estabelece o modo pelo qual operará a rede, é um ato que se faz efetivo.  
 
Revisando os conteúdos da carta fundacional do dia 22 de novembro de 2013 (em anexo), 
é apresentada uma nova versão com os ajustes incorporados nos últimos anos.  
  
CONSIDERAÇÕES 

1.   A Rede Latinoamericana de Food Design (redLaFD) nasce, em seu primeiro 
momento, com grupo reduzido de pessoas (Grupo Fundacional) reunidas no 
âmbito da Escuela Universitaria Centro de Diseño y da Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Montevideo, nos dias 24 
e 25 de outubro de 2013.  

2.   A iniciativa é de Pedro Reissig (Argentina/USA), seguido por Daniel Bergara 
(Uruguay) e  com a contribuição de Francesca Zampollo (Itália/UK), fundadora da 
International Food Design Society. 
3. O presente documento vem sido elaborado desde dezembro de 2012 e sua versão 
atual, depois de cinco anos, reflete sua reconfiguração a partir da experiência adquirida 
em seu tempo de vida e, sobretudo, com a importância do atitude daqueles que 
compuseram o grupo. Esta nova configuração ressalta os valores relacionados com o 
trabalho colaborativo construído durante estes anos: liderança, companheirismo, 
trabalho em equipe, compartilhamento e colaboração para um bem comum e, 
principalmente, na crença em um Food Design desde e para a América Latina.  
4.   A função da redLaFD é nuclear pessoas com interesses em comum para crescer 
como comunidade profissional, intelectual e solidária. A redLaFD é de caráter aberto, 
integrando diversos atores de distintos perfis, saberes e atividades. Está pensada como 
uma comunidade pessoas e entidades que podem se vincular livremente através de 
meios físicos e virtuais.  
5.   Nossa definição ampla de Food Design inclui toda ação que melhore nossa relação 
com os alimentos / comida em os mais diversos sentidos e/ou aspectos. Estas ações 
podem se referir tanto ao design do produto comestível em si, como ao seu contexto, 
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espaços, processos, práticas, experiências, sistemas, etc. que tenham relação com os 
alimentos.  
6.    Com respeito ao nome dessa iniciativa, foram avaliadas opções para a tradução do 
anglicismo “Food Design”, não sendo encontrada até o momento nenhum termo em 
espanhol e/ou português que reflita tão fielmente seu significado e independência 
conotativa como o termo em inglês (alimentos é muito técnico; por sua vez, comida é 
muito artesanal). Nesse sentido, se propõe a expressão “Design e Alimentos” como a 
tradução mais próxima do sentido real que queremos dar a Food Design.  
7.   Em função do ponto anterior, se adota o nome de “Red Latinoamericana de Food 
Design” en español (apodado “redLaFD”) ou “Rede Latinoamericana de Food Design” 
em português, tendo como sua tradução para o inglês “Latin American Food Design 
Network”. É considerado o nome “Rede Latinoamericana de Design e Alimentos” como 
um sinônimo oficial da redLaFD para aqueles que o entendam como mais adequado, 
respeitando os critérios pessoais e institucionais dos distintos atores participantes dessa 
iniciativa. Se destaca a importância de que o nome da Rede seja motivador e evocativo 
em todos os âmbitos nos quais transita. 
8.   Food Design é transdisciplinar em sua essência, pois reúne conhecimentos, 
experiências e visões de diversos campos necessariamente complementares.  
9.   Este campo emergente está orientado a formar "food designers", aberto a toda 
atividade que se possa beneficiar de seus resultados, incluindo designers (em seu 
sentido amplo e em todas suas escalas e suas manifestações), pesquisadores, 
engenheiros, técnicos, nutricionistas, cientistas sociais, produtores, empreendedores, 
cozinheiros, chefs, artistas, inventores, etc., tanto no âmbito público como privado.  
10. A América Latina é considerada um território diverso, possuidor de um capital 
cultural importante para o Food Design. É uma das principais regiões do mundo 
produtora de alimentos. Por sua vez, o design latino americano tem alcançado um 
desenvolvimento institucional significativo com impactos nos âmbitos das indústrias 
criativas e culturais, junto às economias de mercado e as solidárias.  
11. Sobre o mapa atual do nosso campo de ação e influência, cabe mencionar estas 
disciplinas relacionadas ao Food Design: 

• Ciências dos alimentos: tecnologia, engenharia, química, nutrição, etc. 
• Serviços ligados a alimentação: artes culinárias, gastronomia, hospitalidade, etc. 
• Estudos alimentares: sociologia, antropologia, geografia, psicologia, etc. 
• Servicios de design: produto, packaging, ponto-de-venda, marketing, 

publicidade, etc.  
  
  

VISÃO 
A red se organiza ao redor dos seguintes objetivos: legitimar um espaço de referência do 
Food Design na América Latina; dar visibilidade às iniciativas latinoamericanas; integrar 
esta disciplina emergente aos diversos saberes sobre alimentos e design da região e do 
mundo; contribuir para a capacitação e formação sobre design e alimentos.  
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MISSÃO 
1.  Criar espaços para geração de idéias, discussões e propostas em relação ao Food 
Design em qualquer escala, dimensão e contexto. Isto vale especialmente para América 
Latina, mas não exclusivamente.  
2.   Fomentar a aplicação dos recursos do design para o aperfeiçoamento dos 
alimentos/comida e do universo de produtos vinculados a este campo transdisciplinar, 
que inclui saberes comunitários, tecnológicos, sociais e de diversas disciplinas.  
3.   Favorecer o diálogo entre os distintos atores e setores que incidem em nossa 
relação com a comida e os alimentos, incluindo designers, pesquisadores, tecnólogos, 
engenheiros, nutricionistas, cozinheiros, chefs, artistas, empresariais, gestores culturais, 
produtores, consumidores, etc.  
4.   Identificar áreas de oportunidades que não foram detectadas ou que não estão 
sendo atendidas satisfatoriamente em relação ao alimento/comida.  
5.   Dar visibilidade à riqueza de produtos, saberes e valores culturais que a América 
Latina possui e que atualmente se encontram pouco presentes e valorizados nas 
esferas de conhecimento global.  
6.   Consolidar um pensamento integrador, sem fins ou interesses sectoriais, que 
busque por uma melhoria em qualquer sentido ou aspecto de nossa relação com a 
comida e alimentos, cuja efetividade e valor agregado seja benéfica para os produtores 
e os consumidores, perceptíveis e desfrutáveis para a maior quantidade possível de 
pessoas. 
7.   Que o ponto anterior seja mensurável, transferível e útil para a formação de recursos 
humanos em âmbitos acadêmicos e profissionais.  

  
VALORES 

1. Contribuir para o aporte de soluções em relação aos alimentos e comidas em 
todas suas dimensões e manifestações.  

2. Aumentar o acesso da maior quantidade de pessoas a comida / alimentos, 
compatíveis com suas necessidades e contexto (econômico e cultural), 
integrando os saberes locais e valores culturais ao alimento.  

3. Buscar o benefício para a maior quantidade de pessoas em termos de saúde e 
bem-estar (pessoal e social) em sua relação com os alimentos e as comidas. 
Isto implica melhorar o acesso a comida saudável, saborosa e prazerosa.  

4. Não causar danos às pessoas ou ao meio ambiente com nossas ações, 
mantendo um equilíbrio entre necessidades e recursos de modo justo e 
sustentável.  

  
AÇÕES 

1.    Criação de um espaço virtual dedicado a cumprir a Missão com que a redLaFD 
propõe e que construa um espaço virtual de referência e motivação. Esto inclui uma 
página web com as redes sociais e outros formatos que surgirem.  
2.   Organização e promoção de eventos de construção e difusão afins.  



  
 

Sede Administrativa: Escuela Universitaria Centro de Diseño / FADU 
Jackson 1325, CP11200 / Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 

www.lafooddesign.org 
 

3.   Design e promoção de cursos, seminários, oficinas e outros meios de formação e 
capacitação acadêmica, apoiando a criação e o intercâmbio entre as instituições que 
avancem nessa direção.  
4.    Geração de conteúdo para sua difusão (publicações físicas e digitais). 
5.    Geração de uma base de dados úteis para os mesmos fins.  

  
CONSTITUIÇÃO 
A redLaFD é uma rede aberta a qualquer pessoa física ou entidade afim com sua temática e 
valores. Existe um grupo coordenador cuja missão é assegurar o crescimento e a saúde da 
rede com seus objetivos. A redLaFD é uma rede humana, com atores e gestores ativos que 
se agruparam e se comprometeram a gerir e executar ações, projetos, eventos, encontros, 
compromissos, responsabilidade que busquem impulsionar o Food Design em suas mais 
diversas formas e práticas. 
  
A redLaFD conta com o reconhecimento institucional (sua carta fundacional foi registrada 
pelo Conselho da FADU, Udelar, em ata), não contando com personalidade jurídica 
(portanto, não lida com dinheiro), sendo validade por seus resultados, alianças 
institucionais, encontros públicos institucionais que realiza anualmente, por sua presença 
em meios de comunicação, redes sociais e outros espaços físicos e virtuais.  
  
ORGANIZAÇÃO 
A liderança da redLaFD é de responsabilidade pela gestão do Núcleo composto por líderes 
e coordenadores que são responsáveis por dirigir, coordenar e executar ações em comum a 
todos os integrantes para mobilizá-los para um futuro autossuficiente e ativo. As funções a 
serem exercidas pelos líderes e coordenadores são organizadas e são detalhadas a seguir:  

1.    Líder de Nó da Rede (Nodo)– Ser a referência para os Nós da rede e manter a 
comunicação com cada um deles durante o ano. Organizar uma ação conjunta entre 
todos os nós que seja apresentada a cada encontro anual. Gerar e sustentar a 
colaboração, autogestão e confiança de cada Nó e entre eles.  
2.    Líder de Alianças – Gerar e sustentar alianças estratégicas e criativas, dando aval 
ou acionando entidades e indivíduos de todo tipo e setor. Ser apoio fundamental em os 
Encontros anuais, colocando em prática as alianças necessárias.  
3.    Coordenador do Encontro em curso - Liderar a realização do Encontro e 
coordenar as colaborações do restante do Núcleo para que seja participativo e 
capitalizar as aprendizagens dos Encontros anteriores e antecipando para o seguinte.  
4.    Líder Operacional – Apoiar por meio de ações concretas a agenda de prioridades 
consensuadas em cada Encontro anual, bem como suas modificações ao longo do ano. 
Ser o nexo com os sócios, agregando-lhes ao sítio web, enviando boletins ou outros 
mecanismos de comunicação, incluindo manter a página web atualizada.  
5.    Coordenador Geral- realizar 2 reuniões virtuais anuais com o restante do Núcleo 
para discutir temas de interesse, conforme agenda prévia. Assegurar que o Núcleo 
funciona adequadamente em termos de recursos humanos e concretos e garantir pela 
saúde geral da rede.  
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6.    Líder Cultural – Estar à disposição dos nós e sócios para dar apoio em ações 
culturais que queiram realizar. Criar espaços e ações que promovam o Food Design em 
âmbitos culturais e não especializados, além dos contextos acadêmicos e profissionais, 
e especificamente nos Encontros anuais.  
7.    Coordenador Emérito - Estar à disposição para acompanhar e assistir a quem 
solicite e servir de referência enquanto se formam Food Designers dedicados, 
ampliando a base de colaboradores.  

  
As funções simbólicas e concretas do Núcleo duram 3 anos, salvo a dos líderes de 
Encontros, que são de 2 anos cada um, sendo um ano prévio e outro posterior ao Encontro 
a cargo dessa pessoa e o Coordenador Honorário que é permanente. A renovação ou 
substituição da equipe Núcleo é por candidatura aberta a todos os membros da rede e sua 
validação é por maioria simples de votos entre a equipe Núcleo, como todas as decisões 
que o Núcleo tem a competência tomar.  
Em caso que haja um número par de integrantes (se a pessoa organizadora do Encontro for 
integrante do Núcleo permanente) e se ocorrer empate de votos, deverá buscar o consenso 
de todos os modos para que tenha maioria simples de votos.  
Todos os líderes e coordenadores são figuras de referência dentro da redLaFD e possuem 
as faculdades para representar a redLaFD formalmente; assinar cartas de convite, 
convênios e outros compromissos institucionais.  
A partir dessa data, se define que as ditas funções, para o presente período, serão 
exercidas por:  

1.    Andrés Sicard como Líder de Nós. 
2.    Daniel Bergara como Líder de Alianças 
3.    Diego Labarca como Coordenador do Encontro 2018. (hoje Nó Chile) 
4.    Gabriela Valarezo como Líder Operacional. (hoje Nó Ecuador) 
5.    Malena Pasin como Coordenadora Geral (atribuida ao papel de líder do Encontro 
 2017)  
6.    Matilde Lombardi como Líder Cultural. 
7.    Pedro Reissig como Coordenador Emérito. 
8.    A partir do Encontro 6 (E6) se soma o líder do Encontro 2019 (a definir em Outubro 
 de 2018). 

  
A equipe de Nós de la redLaFD se constitui por ativistas que lideram a rede em cada país, 
cidade ou região, promovendo e gerando ações e projetos em torno do Food Design em sua 
localidade. Cada Nó pode aportar, incorporar, exercer conhecimentos e saberes 
relacionados ao Food Design, assim como criar alianças e/ou convênios com outros atores 
a fim de promover os propósitos da rede. A gestão dos Nós está baseada na co-regulação, 
cooperação, co-construção e na confiança e vontade de que lidera. Os representantes Nós 
de cada localidade tem que ser aprovados pelo Núcleo, e em caso que se considera que 
não cumpra com as expectativas, essa pessoa pode ser desligada da rede. Cada ano, os 
representantes Nós informam sobre a gestão do ano que termina e propõem agenda de 
metas para o ano seguinte, a ser conversado e consensuado em reunião anual.  
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A roda de mate (ou palavra) é um espaço para tomar decisões na qual a palavra é mais 
valiosa que a presença. A roda se realiza pelo menos uma vez ao ano e coleta as visões, os 
aportes, preocupações, questionamentos de cada um dos integrantes das equipes Núcleo e 
dos Nós. Esta roda se celebra em cada Encontro anual e, se necessário, pode ocorrer 
durante o ano e por meios virtuais.  
  
O Núcleo será soberano para tomar toda decisão sobre aquelas questões não 
contempladas na seguinte Carta Orgánica. 
   
São assinadas 4 exemplares desta mesma Carta Orgânica, de 11 de outubro de 2017, na 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
  
 
Dr. Andrés Sicard           D.I. Daniel Bergara          D.I. Matilde Lombardi   Pedro Reissig PhD. 

UNC, Bogotá, Colombia EUCD, Montevideo, Uruguay           UTU, Montevideo, Uruguay             FADU, UBA, Argentina 

 

  
 Tradução feita por: Prof. Dr. Filipe Campelo Xavier da Costa 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
18/04/2018 
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Red Latinoamericana de Food Design (redLaFD) Carta de 
fundação (versão final - 22 de novembro de 2013) Documento assinado para a 
constituição desta entidade. 

 

 
CONSIDERAÇÕES 

1.  A Red Latinoamericana de Food Design (redLaFD) foi fundada com um 
pequeno grupo de pessoas (grupo de fundação) reunidas nas 
dependências da Escola Universitária Centro de Desenho e Faculdade de 
Arquitetura da Universidade da República, Montevidéu, nos dias 24 e 25 de 
Outubro de 2013. 

2.  Com iniciativa de Pedro Reissig (Argentina/USA), apoiada por Daniel  
  Bergara (Uruguai)  e  com  apoio  de  Francesca  Zampollo  (Itália/UK),  
  fundadora  do International Food Design Society. 
3.  O presente documento está sendo elaborado desde dezembro de 2012 e 

sua versão  atual  reflete  o  avanço  desta  iniciativa,  ainda  tendo  coisas  
a  serem tratadas e melhor definidas, pois se entende que exista suficiente 
clareza, neste, para que seja usado como ponto de partida. 

4.  O grupo de fundação tem, em comum idéia, a preocupação com a cultura 
do Food Design, e propõe-se a criar uma plataforma (esquema 
organizacional, funcional, de comunicação, etc.) embasada na redLaFD, 
para que a partir disso se abram as portas para o seu crescimento. 

5.  A fundação da redLaFD reúne pessoas com o pensamento comum, entre 
elas, o crescimento do grupo profissional, intelectual e solidariedade. A 
redLaFD é de caráter aberto, sem exclusões, exceto que venham de 
encontro aos princípios elencados a seguir. Está constituída como uma 
comunidade de pessoas e entidades, que podem estar vinculadas 
livremente, através de meios físicos e virtuais. 

6.  Nosso pensamento sobre o Food Design inclui toda a ação que melhore a 
   nossa relação com os alimentos/ comida em seus diversos sentidos e/ ou 
  aspectos. Estas ações fazem referências tanto ao desenho do produto    
  comestível em si, como o contexto que o mesmo está inserido, incluindo    
  objetos, ambientes, espaços, processos, etc., envolvidos com os alimentos. 
7.  Sobre o nome deste grupo, avaliaram-se opções para a tradução da 

expressão da língua inglesa “Food Design”, até a presente data não foi 
encontrada, na Língua Espanhola, uma terminologia que reflita fielmente 
seu significado e independência conotativa, como a terminologia em Língua 
Inglesa (alimentos é uma palavra muito técnica, comida é uma palavra 
muito comum). Para tanto se propõe a expressão “Diseño y Alimentos” 
sendo esta a tradução mais aproximada do real sentido que queremos dar 
ao Food Design. 
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8.  Tratando-se do item anterior, adota-se o nome “Red Latinoamericana de 
Food Design” em Língua Espanhola (sigla “redLaFD”) e sua tradução para a 
Língua Inglesa será “Latin American Food Design Network”. Leve-se em 
consideração o nome “Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos” como 
sendo um sinônimo oficial da redLaFD para aqueles que o considerem 
mais adequado, levando-se os critérios pessoais e institucionais dos 
diferentes autores que participam desta iniciativa. Enfatiza-se a importância 
que o participante desta rede seja uma pessoa estimulante e sugestiva, nos 
diferentes ambientes do seu dia a dia. 

9. O “Food Design” é um emergente campo, oficializado desde a criação do 
International Food Design Society (IFDS). Um de seus atos mais 
importantes foi a “International Conference on Designing Food and 
Designing for Food”, realizada em 2012 na London Metropolitan University. 

10.Food Design é transdisciplinar na sua essência visto que chama para si 
conhecimentos, experiências e pontos de vistas de diversos campos 
complementares. O design é tido como um modo de pensar problemas e 
soluções como um todo, levando em conta o contexto e está fortemente 
associado à inovação. 

11.Este novo campo do conhecimento está principalmente orientado a designer 
(no amplo sentido em todas suas escalas e manifestações), aberto a toda 
atividade que  possa  beneficiar-se  de  sua  transcendência,  incluindo  
cientistas, engenheiros, técnicos, nutricionistas, cientistas sociais, 
produtores, empreendedores, cozinheiros, chefs, artistas, inventores, etc., 
tanto da iniciativa pública como privada. 

12.A América Latina é considerada como um território diversificado, depositário 
de um capital cultural importante para o Food Design. É uma das principais 
regiões do  mundo produtora de  alimentos. Por sua  vez, o  design latino 
americano obteve um significativo desenvolvimento institucional com o 
impacto nos ambientes das indústrias culturais, as economias de mercado e 
nas ações solidárias. 

13.Quanto aos precedentes do mapa atual do nosso campo de ação e 
influência, pode-se mencionar que as referidas disciplinas estão 
relacionadas com o Food Design: 

Ciência dos alimentos: tecnologia, engenharia, química, nutrição, etc. 
Preparo de alimentos: artes culinárias, gastronomia, hospitalidade, etc. 
Estudos dos alimentos: sociologia, antropologia, geografia, psicologia, 
etc. 
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VISÃO 
A  Red  tem  como  objetivos: Alavancar o  programa referente ao  Food  Design, 
na América Latina; empreender visão às iniciativas na América Latina; integrar 
esta emergente disciplina com os variados conhecimentos que abordam o 
alimento e o 
“Design” da região e do mundo; Contribuir coma a  capacitação e a formação 
no aspecto do “Design” e do alimento. 

 
 
 
MISSÃO 

1.  Criar ambientes para a formação de idéias, discutir e elaborar propostas 
sobre o “Food Design”, em quais quer escala, dimensão e contexto. Essa 
missão está voltada para a América Latina, mas não exclusivamente para 
ela. 

2.  Fomentar a  aplicação dos  recursos do  “design” para  o  aprimoramento 
  dosalimentos/ comida e ao universo de produtos que estão vinculados a este 
   campo que é transdisciplinar, que engloba conhecimentos comunitários,     
   tecnológicos, sociais e de diversas disciplinas. 
3.  Favorecer o diálogo entre os diferentes agentes e setores aos quais 

incidem a nossa relação com a comida e os alimentos, incluindo-se 
“designers”, cientistas tecnólogos, engenheiros, nutricionistas, cozinheiros, 
chefs, artistas, empresários, gestores culturais, produtores, consumidores, 
etc. 

4.  Identificar áreas de oportunidades que ainda não foram identificadas ou 
que ainda  não  estão  sendo  atendidas  de  maneira  satisfatória  em  
relação  ao alimento/ comida. 

5.  Dar visão a riqueza de produtos, conhecimentos e valores culturais que 
existem na América Latina, que atualmente se encontram pouco presente e 
com pouco valor na esfera do conhecimento global. 

6.  Fortalecer um pensamento de integração, sem fins ou interesses setoriais, 
que zele por uma melhora sobre o aspecto de nossa relação com a 
comida e os alimentos, que a eficácia e o valor agregado venham ser 
benéficos para os produtores e os consumidores, perceptíveis e de desfrute 
por uma maior quantidade de pessoas. 

7.  Que o item anterior venha ser mensurável, transferível e útil para a      
  formação de Recursos Humanos nas esferas acadêmicas e profissionais. 

 
 
 
VALORES 

1.  Contribuir com o desenvolvimento de soluções, em relação aos 
alimentos e comida, em todas suas dimensões e manifestações. 
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2. Aumentar o acesso de um maior número possível de pessoas à comida/ 
alimento,  compatível  com  suas  necessidades  e  contexto  
(econômico  e cultural), integrando a sabedoria local e valores culturais 
sobre a comida/ alimento. 

3.  Buscar um benefício, em nível de saúde, para um maior número de 
pessoas, e bem-estar (pessoal e social) em sua relação com os alimentos/ 
comidas. Para isto implica melhorar o acesso a comida saudável, saborosa 
e prazerosa. 

4. Não causar dano as pessoas nem ao meio ambiente, com nossas ações, 
mantendo um equilíbrio entre necessidades e recursos de modo justo e 
sustentável. 

 
AÇÕES FUTURAS 

1. Criação de um ambiente virtual, voltado a cumprir com a Missão em 
que se propõe a redLaFD; e que se transforme em um ambiente virtual de 
referência e motivacional. 

2. Organização de eventos de difusão e discussões de temáticas afins. Para 
que haja um melhor planejamento do tempo, seria conveniente trabalhar 
com um agendamento que leve em conta os próximos dois encontros. 
Nesta fase de fundação propõe-se criar o próximo evento em 2014, na 
Colômbia, o que está em análise, porém uma segunda opção seria na 
Argentina; a de se definir o caráter dos eventos anuais, podendo estes 
ser: Encontros, Simpósios ou Congressos dependendo da sua alma e sua 
natureza. 

3. Perfis de cursos, seminários, oficinas e outros modos de formação e 
capacitação acadêmica, apoiando a criação e intercâmbio entre as 
instituições que venham obter avanços no assunto. Aplica-se a qualquer 
nível de formação, mas principalmente ao nível universitário, tanto na 
graduação como na pós- graduação. 

4. Elaboração de conteúdos para sua difusão (publicações físicas e digitais). 
5. Elaboração de um banco de dados. 
6. Promoção e  participação de  concursos e  outras  ações  que  façam  

avançar nossos objetivos. 
 
 
 
GRUPO DE FUNDAÇÃO 

1.  Daniel Bergara (Uruguai) Desenhista Industrial, EUCD, Universidade da República. 
 Assina representando: Escuela Universitaria Centro de Diseño, FArq, Universidad de la 
 República 

 2.  Viviana Camerano (Argentina), Técnica em Comunicação nas Organizações, Instituto La 
 Salle / Pós- graduação em Alimentos, Universidade 3 de Fevereiro, Província de Buenos 
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 Aires. Assina representando: Dirección de Agroalimentos - Ministerio de Agricultura, 
 Ganadería y Pesca 
3.  Beatriz  Galán  (Argentina)  Especialista  em  Tecnologia  e  Produção,  FADU,  UBA  /  
 Desenhista Industrial, FADU, Universidade de Buenos Aires. Assina representando: Centro 
 de Proyecto, Diseño y Desarrollo (CEPRODIDE), SI-FADU, UBA 
4.  Macarena Harispe (Uruguay) Desenhista Industrial, EUCD, Universidade da República. 
5.  Mario Ivetta (Argentina) Desenhista Industrial, FAUD, Universidade Nacional de Córdoba. 
 Assina representando: Centro de Investigacion en Diseño Industrial Córdoba. Univ. Nacional 
 de Córdoba 
6.  Marta Isabel Ramírez Silva (Colômbia) Desenhista Industrial, Universidade Nacional da 
 Colômbia. 
7.  Pedro Reissig (Arg/USA) Doutor em Desenho, FADU, Universidade de Buenos Aires / 

Especialista em Tecnologia e Produção, FADU, UBA / Arquiteto, Pratt Institute, NY. 
 Assina representando: Instituto de la Espacialidad Humana, (IEHu) SI-FADU, UBA 
8.  Gaston Rodríguez Lepera (Uruguai) Desenhista Industrial, EUCD, Universidade da República. 
9.  Carina Strata (Uruguai) Arquiteta/ Fac. Arquitetura, Universidade da República.  
 Assina representando: Facultad de Arquitectura, Universidad de la República 
10.Andres Sicard Currea (Colômbia) Doutor em Ciências da Informação, Univ. da Lagoa, 

Espanha/ Desenhista Industrial, Universidade Nacional da Colômbia. 
 Assina representando: Escuela de Diseño Industrial, Universidad Nacional de Colombia 
11.Ricardo Yudi (Brasil) Mestre em Design / Graduação em Gastronomia. UNISINOS, Brasil.  
 Assina representando: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
12.Francesca Zampollo (Itália/UK) PhD, Universidade Metropolitana de Londres/ Desenhista 

Industrial, Politécnica de Torino. Assina representando: International Food Design Society 
 

Tradução feita por Kelton Leal Camargo  
Secretário Executivo – UFCSPA  

Dez. 2013 
 
 

                                      

  
  
  
 


