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Design de Moda conta 
com talento indígena

Natália Lipú da Silva: realizada, sim, mas com outras metas

USC/Divulgação

Natália Lipú da Silva, 
da Aldeia Indígena 
Ekeruá, em Avaí (39 

quilômetros de Bauru), aca-
ba de concluir o curso em 
Design de Moda na Univer-
sidade do Sagrado Coração 
(USC) de Bauru. Ela faz 
parte do projeto de exten-
são Identidade Araribá da 
Universidade, que concede 
bolsas de estudos a estudan-
tes indígenas, oferecendo 
a possibilidade do acesso à 
formação superior e à vida 
acadêmica.

A estudante conta que 
a experiência de cursar foi 
muito gratificante e também 
um momento para se des-
cobrir na profissão. “Tive a 
percepção de que nada é im-
possível de se criar, seja ela 
uma peça de roupa, estam-
pa ou acessório. Basta sim-
plesmente depositar amor, 
criatividade e determinação 
naquilo que você for desen-
volver, que o resultado e re-
conhecimento surgirão natu-
ralmente”, frisa.

Como designer de moda, 
Natália vai auxiliar em sua 

comunidade na produção 
e ensino dos artesanatos 
indígenas.

“Desde a infância, apren-
di com meus pais a fazer os 
artesanato indígena. Agora, 
com as habilidades e conhe-
cimentos adquiridos com o 
curso, terei uma facilidade 
maior de criar e ensinar ou-
tros membros da comunidade 
a levar adiante um costume 
indígena tão belíssimo, que, 
atualmente, é um gerador de 
admiração aos não indígenas 
e uma base de renda para nos-
sas famílias”, comenta.

IR ALÉM
Além disso, a jovem 

também sonha em trabalhar 
na área de estamparia. “Nas 
amplas áreas profissionais da 
moda, o que mais me encan-
tou foi o desenvolvimento de 
desenhos, tanto que, no meu 
projeto final, a peça que foi 
produzida teve como desta-
que a estampa que eu criei e 
produzi em pintura manual. 
A peça foi inspirada no filme 
‘Tempos Modernos’ do as-
tro cômico do cinema mudo 
Charlie Chaplin. Assim, a mi-
nha pretensão é a de trabalhar 
como designer de estamparia, 
desenvolvendo trabalhos que 
irão interligar a minha cultura 
indígena com o mundo das 
artes”, completa.

Natália Lipú da 
Silva, da Aldeia 
Ekeruá, conclui 
curso superior

Reprodução/Facebook

Estampa de 
bengalas 
com a 
aplicação 
de rendas 
no traço de 
Natália Lipú

FOB/USP e Sisu: 
matrículas já a 
partir de amanhã

A Faculdade de Odonto-
logia de Bauru (FOB) 
da Universidade de 

São Paulo (USP) entra na 
fase de matrícula dos ingres-
santes nos cursos de odonto-
logia (50 vagas), fonoaudio-
logia (40 vagas) e do novo 
(medicina - 60 vagas).

A primeira etapa da ma-
trícula é do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) pelo 
qual instituições públicas de 
educação superior oferecem 
vagas a candidatos partici-
pantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

No caso da FOB/USP das 
50 vagas do curso de odon-
tologia estão sendo ofere-
cidas 15 vagas para o Sisu; 
das 40 vagas do curso de 
fonoaudiologia são 12 vagas 
para o Sisu e das 60 do novo 
curso de medicina, 18 vagas 
do Sisu.

Desta forma, os candida-
tos aprovados no Sisu deverão 
fazer sua matrícula presencial 
nestes dias 5, 6 e 7 de feve-
reiro, no Centro Cultural do 
Campus USP de Bauru, das 
8h30 às 11h e das 14h às 16h.

A matrícula presencial 
dos candidatos aprovados 
na Fuvest  será realizada nos 
dias 15 e 16 de fevereiro, no 
Centro Cultural do Campus 
USP de Bauru, das 8h30 às 
11h e das 14h às 16h.

Para os aprovados no 
Concurso Vestibular da Fu-
vest estão sendo oferecidas 
35 vagas para o curso de 
Odontologia, 28 vagas para 
o curso de Fonoaudiologia e 
42 vagas para o novo curso 
de Medicina. No período de 
25 de fevereiro a 1º de março 
será realizada a XX Semana 
de Recepção aos Calouros.


