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Sobre o Centro de Artes
O CEART iniciou suas atividades no ano de 1985 com a implantação dos cursos de Artes Cênicas e Artes Plásticas. Anterior a esta data, a UDESC já oferecia
os cursos de Educação Artística, com Habilitações em Música, Artes Plásticas e
Desenho. Os cursos eram pagos e funcionavam no antigo prédio da Faculdade de
Educação – FAED, no centro de Florianópolis e, posteriormente, na Praça Getúlio
Vargas.
Desde os idos de 1974, o Centro de Artes passou por diversas mudanças e ampliações. Atualmente, localizado no Campus I, em Florianópolis oferece cursos de
graduação em Música, Artes Visuais, Artes Cênicas, Design e Moda e cursos de
pós-graduação (mestrado e doutorado) reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

Missão, Visão e Valores
Missão
Produzir e disseminar conhecimentos na formação de profissionais para a realização de ações artístico-culturais e para a discussão e criação em Moda e Design,
através do ensino, pesquisa e extensão, indissociavelmente articulados. Promover
a reflexão sobre tais práticas, de modo a formar cidadãos aptos a, efetivamente,
exercê-las de maneira crítica e transformadora no âmbito social.

Valores
Ser um Centro de referência nacional de abrangência estadual, no campo das
artes e dos estudos contemporâneos (Moda e Design) por sua atuação na pesquisa, no ensino, na produção artística e na extensão.
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Princípios e Valores
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• Respeito à liberdade intelectual e à dignidade da pessoa e aos seus direitos
fundamentais;
• Responsabilidade Social;
• Autonomia;
• Atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, flexibilidade e adaptação
diante das especificidades e mudanças;
• Cultivar os valores humanísticos, as capacidades críticas, reflexivas e de
liderança;
• Comprometimento institucional;
• Credibilidade;
• Compromisso com a sociedade e sua qualidade de vida;
• Estimular a preservação ambiental e a interdisciplinaridade;
• Exercitar a criatividade e a capacidade de inovação;

Sobre os departamentos e cursos
Graduação
O CEART está estruturado em cinco departamentos e oferece sete cursos de graduação. O ingresso aos cursos ocorre por meio do Vestibular de Verão da UDESC e pelo
Sistema de Seleção Unificada – SISU.
Para mais informações acesse: www.ceart.udesc.br escolhendo a aba Ensino e,
em seguida Departamentos.

Dep. de
Artes
Cênicas

Licenciatura
em Teatro

Dep. de
Artes
Visuais

Licenciatura
em Artes Visuais
Bacharelado
em Artes Visuais
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Dep.
de
Design

Bacharelado
em Design
com Habilitações em:
Design Gráfico
Design Industrial

Dep. de
Moda

Bacharelado
em Moda

Dep.
de
Música

Licenciatura
em Música

Bacharelado
em Música com
Habilitações em:
Piano
Viola
Violino
Violão
Violoncelo
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Pós-Graduação
A Pós-Graduação do CEART é constituída atualmente por quatro Programas: PPGT
(Programa de Pós-Graduação em Teatro com Mestrado e Doutorado), PPGAV (Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais com Mestrado e Doutorado), PPGMUS (Programa de Pós-Graduação em Música com Mestrado), PPGDESIGN (Programa de PósGraduação em Design com Mestrado), Mestrado Profissional em Artes - PROFARTES
e Curso de Especialização em Arte no Campo.
Para mais informações, acesse: www.ceart.udesc.br/pos-graduacao/

Serviços da Direção de Ensino de Graduação
Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório
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Para os estudantes dos cursos de Licenciatura do CEART, o estágio é um componente
curricular obrigatório. Ao se matricularem nas disciplinas de estágio, os alunos deverão
contatar a Direção de Ensino de Graduação, a fim de providenciarem a documentação
necessária para a realização do estágio curricular obrigatório.
O estágio não obrigatório poderá ser requerido pelos alunos de todos os cursos do
Centro. Os alunos interessados nesta modalidade devem procurar por estágios em agências especializadas como FEPESE, IEL, FIESC, além de Institutos, Fundações e demais
empresas e, caso consigam vaga, deverão entrar em contato com a Direção de Ensino
para efetivar o contrato.
Para mais informações, acesse:

www.ceart.udesc.br/estagio/

Mobilidade Acadêmica
Sem perder o vínculo com a UDESC, o estudante tem a possibilidade de cursar um ou
dois semestres em outra instituição superior conveniada, nacional ou estrangeira, sem o
pagamento de taxas e mensalidades acadêmicas. No entanto, todas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguro-saúde, entre outras, são de responsabilidade do
estudante, quando não contemplado por algum edital de apoio.
O setor da UDESC que trata da Mobilidade Acadêmica é a Secretaria de Cooperação
Interinstitucional e Internacional – SCII, órgão suplementar diretamente ligado ao Gabinete do Reitor, localizado na Reitoria. No CEART, por sua vez, o setor responsável é a
Direção de Ensino de Graduação.
Para mais informações, acesse: www.ceart.udesc.br/direcao-de-ensino-de-

graduacao/mobilidade-academica/
Conheça as bolsas disponíveis:
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Bolsa PROME – Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC
A bolsa Prome consiste em apoio financeiro para mobilidade de alunos
de graduação em cursos de universidades estrangeiras conveniadas. Para
concorrer, o aluno deve ficar atento ao edital Prome, publicado a cada
semestre, na página da Mobilidade Acadêmica do CEART e da UDESC.
Bolsa Santander
Semestralmente, o estudante da Udesc poderá concorrer,também, ao
edital de bolsas Santander, que faz parte do Programa de Apoio a Educação Superior do Banco Santander. Para concorrer, fique atento ao edital
que é publicado na página da Mobilidade Acadêmica do Ceart e da Udesc.

Programas de Monitoria
O Programa de Monitoria de Graduação, ligado ao ensino de graduação, tem
por objetivo auxiliar o desenvolvimento de determinada disciplina no aspecto
teórico e prático, visando à melhoria do processo de ensino-aprendizagem e criando condições para o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à atividade
docente.
Semestralmente, a UDESC oferece bolsas de monitoria de ensino para os
alunos atuarem como monitores de disciplinas. Para participar, o estudante
deverá ficar atento às vagas que são informadas nos departamentos.
Consulte RESOLUÇÃO Nº 091/2015 - CONSUNI, que regulamenta este item.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O TCC é obrigatório em alguns cursos do CEART. Consiste na elaboração de
um trabalho escrito com orientação de um professor e posterior defesa. A Direção
de Ensino auxilia o aluno, mediante confirmação do professor orientador, agenda
as defesas, dá suporte na documentação necessária para o processo de avaliação
e encaminha o trabalho final para o acervo da Biblioteca Universitária.
Para mais informações, acesse: www.ceart.udesc.br/direcao-de-ensino-

de-graduacao/tcc/
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Serviços da Secretaria de Ensino de Graduação
Sobre a Secretaria
É um órgão de apoio administrativo com função de receber, processar, distribuir
informações e dados, bem como centralizar a administração da vida acadêmica nos
processos de admissão, matrícula, integralização curricular e avaliação de aprendizagem. Além disso, efetua o controle, registro e certificação de todos os atos acadêmicos
pertinentes à graduação, acompanhando e cumprindo a legislação vigente.

Matrículas e Ajustes
O processo de matrícula ocorre semestralmente, durante o período estabelecido
no Calendário Acadêmico - realizada pelo próprio acadêmico via Sistema de Gestão
Acadêmica SIGA, que pode ser acessado por meio do site da UDESC ou do CEART.
Perderá o vínculo com a UDESC, o(a) acadêmico(a) que:
I - não efetuar sua matrícula semestral dentro do prazo fixado pelo Calendário
Acadêmico;
II - tiver sido desligado, de acordo com a legislação vigente.
III - reprovar por frequência duas vezes, consecutivas ou não, na mesma disciplina.
No início de cada semestre, as Secretarias de Ensino de Graduação da UDESC disponibilizam um período fixado no Calendário Acadêmico para ajustes de matrículas. O
ajuste consiste na possibilidade de matrícula em uma nova disciplina/turma ou cancelamento da matrícula em uma disciplina/turma.
Consulte RESOLUÇÃO Nº 005/2014 - CONSEPE, que regulamenta este item.

8

Orientações básicas para ajustes:
Os ajustes ocorrem num primeiro momento on-line (o próprio aluno efetua as suas
alterações), e num segundo momento, em formulário preenchido entregue na Secretaria
ou no Departamento do curso. Em ambas as situações, de acordo com o Calendário
Acadêmico.
I - Ajuste on-line: no período reservado ao ajuste de matrícula on-line, todos os
acadêmicos estarão aptos a realizar modificações, observando pré-requisitos e disponibilidade de vagas.
II - Ajuste realizado pela Secretaria: somente serão permitidos ajustes de matrícula para os (as) que apresentarem requerimento, em formulário próprio devidamente
preenchido, solicitando os ajustes que não forem possíveis realizar via SIGA.
É importante salientar que os alunos deverão acessar o sistema SIGA e atualizar seus
dados, pois estas informações possibilizam o contato e a transmissão de informações.
Consulte RESOLUÇÃO Nº 005/2014 - CONSEPE, que regulamenta este item.
Guia do Estudante - CEART

Atestados de matrícula/frequência e Atestado de vínculo
O atestado de matrícula/frequência poderá ser solicitado pelo aluno, na Secretaria de Ensino de Graduação, depois de concluído o período de matrículas e
ajustes. Já o atestado de vínculo, poderá ser solicitado em períodos de recesso
escolar e comprova que o estudante possui vínculo com a instituição, mas não
está matriculado naquele momento.

Trancamentos e Cancelamentos
Semestralmente, e de acordo com os prazos estabelecidos no Calendário
Acadêmico, é possibilitado ao aluno efetuar o trancamento da sua matrícula, o
que lhe garante a permanência do vínculo com a instituição. É permitido realizar
até quatro trancamentos, que podem ser em semestres consecutivos ou alternados, sendo vedado o trancamento de matrícula aos acadêmicos de primeira fase.
O cancelamento de curso, por sua vez, pode ocorrer a qualquer momento,
durante o período letivo, e se refere ao cancelamento do vínculo do aluno com a
Instituição.
Consulte RESOLUÇÃO Nº 005/2014 - CONSEPE, que regulamenta este
item.

Transferências
A UDESC disponibiliza, semestralmente, vagas em seus cursos de graduação
para transferências internas e externas, retorno de diplomados e reingresso após
abandono. Para participar, o interessado deve ficar atento ao Edital que estabelece
os prazos para inscrição, os cursos com disponibilidade de vagas, a documentação necessária e demais exigências.
Os editais podem ser acessados em:

www.ceart.udesc.br/editais-e-resolucoes/ ou
www.ceart.udesc.br/secretaria-de-ensino-de-graduacao/

Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno adquiridas fora da universidade. O percentual de 8% a
10% da carga horária total de cada curso é equivalente à carga horária mínima
exigida para as atividades complementares. Para registrar essas atividades, o aluno deverá apresentar à Secretaria de Ensino de Graduação, mediante formulário
próprio, o original e as cópias dos certificados que comprovem os seguintes tipos
de atividades:
Guia do Estudante - CEART
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I – atividades de ensino que se diferenciem da concepção tradicional de disciplina
pela liberdade de escolha, de temáticas na definição de programas ou projetos de experimentação e procedimentos metodológicos;
II – atividades de extensão que constituam uma oportunidade de a comunidade interagir com a Universidade, construindo parcerias que possibilitam a troca de saberes
popular e acadêmico com aplicação de metodologias participativas;
III – atividades de pesquisa que promovam a formação da cidadania profissional dos acadêmicos, o intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento
compartilhado sobre a realidade e alternativas de transformação;
IV – atividades de administração universitária, uma vez que o ambiente universitário
é um espaço para a aprendizagem do aluno;
V – atividades mistas de Ensino, Pesquisa, Extensão e/ou Administração Universitária que promovam a indissociabilidade e a articulação entre teoria e prática;
Exemplos de Atividades Complementares:
Disciplinas não curriculares, disciplinas eletivas excedentes, estágio não obrigatório, bolsa de Monitoria, Extensão, Pesquisa,
voluntário em projeto ou programa, curso de línguas, cursos, minicursos,
palestras, apresentação oral ou pôster de trabalhos, publicações, participação
e produção de eventos, prêmios acadêmicos, participação em colegiados,
conselhos, comissões ou diretórios, entre outros.
Consulte a RESOLUÇÃO Nº 026/2012 – CONSEPE, que regulamenta as atividades
complementares nos cursos de graduação da UDESC.
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Validação de Disciplina
Trata-se de aproveitamento de estudos cursados pelo estudante em outras Instituições de Ensino Superior – IES. Para solicitar o aproveitamento de estudos por disciplina ou atividades complementares e o devido registro no histórico escolar, o aluno
deverá protocolar requerimento na Secretaria de Ensino de Graduação portando os
seguintes documentos:
I - Histórico Escolar ou certificado original que especifique a denominação da
disciplina, número de créditos e respectiva carga horária total, nota e frequência obtidas,
distribuídas nos respectivos períodos letivos em que foram cumpridas;
II - Programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) e/ou plano de estudo ou programa
do estágio, autenticado(s) pela instituição de origem;
III - Ter obtido média de aprovação no que está sendo pleiteado o aproveitamento;
IV - Prova de autorização ou reconhecimento do curso, com a indicação de sua
natureza (curta ou longa duração), quando o curso for realizado no Brasil, ou documento
emitido por órgão competente do país de origem que comprove a realização
Guia do Estudante - CEART

do estudo em Instituição de Ensino Superior, com a indicação de sua natureza,
quando o curso for realizado no exterior. Posteriormente, por meio de processo de
protocolo, a Secretaria encaminhará o requerimento expedido pelo aluno à Chefia
de Departamento do Curso de Graduação.
Consulte a RESOLUÇÃO Nº 014/2007 – CONSEPE, que estabelece normas
sobre aproveitamento de estudos em Cursos de Graduação da UDESC, e apresenta outras providências.

Disciplina Isolada
Para a complementação ou atualização de conhecimento é permitida a
matrícula em disciplinas isoladas, mediante concessão de certificado, desde que
ocorram vagas. Podem requerer vagas em disciplinas isoladas, de acordo com
as datas fixadas no Calendário Acadêmico, alunos da UDESC ou de outras IES,
como também qualquer pessoa que possua ensino médio concluído, mediante
comprovação.
Conforme RESOLUÇÃO Nº 005/2014 - CONSEPE:
§ 1º É permitida a matrícula em, no máximo, 2 (duas) disciplinas isoladas por semestre.
§ 2º Os alunos estrangeiros, e que estejam vinculados a um programa
de mobilidade estudantil, poderão matricular-se em um número maior de
disciplinas.

Dilatação de Prazo
Prazo recorrido pelo aluno, em caráter excepcional, para a integralização do
curso, segundo RESOLUÇÃO Nº 001/2000 - CONSEPE e RESOLUÇÃO Nº
002/2010 – CONSEPE.

Histórico Escolar
O aluno poderá consultar seu Histórico Escolar acessando o sistema de gestão
acadêmica - SIGA e/ou procurar a Sec. Ensino do Ceart.

Guia do Estudante - CEART
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Informações úteis
Academia de Ginástica
Os alunos da UDESC têm a oportunidade de frequentar gratuitamente a academia de
ginástica, localizada atrás do prédio da FAED. As vagas são oferecidas semestralmente.
No local é possível obter informações sobre os documentos exigidos para matrículas e
horários disponíveis para treino.
Para mais informações, acesse: www.udesc.br

Biblioteca Universitária – BU
A Biblioteca Central da UDESC fica localizada no
campus I – Florianópolis (Bairro Itacorubi), ao lado do
Centro de Educação a Distância – CEAD. Para tornar-se
usuário da BU é necessário que o aluno realize cadastro
e apresente na biblioteca documento original oficial com
foto (RG, CNH) e atestado de matrícula.
Para mais informações, acesse: www.bu.udesc.br

Laboratório de Informática
O Laboratório de Informática está localizado no térreo do prédio central do CEART
(Bloco amarelo). Para ser usuário do laboratório é necessário realizar cadastro e apresentar os seguintes documentos: RG/CNH ou (outro documento com foto) e atestado de
matrícula.
Para mais informações, acesse: www.ceart.udesc.br/cinf/

Núcleo de Comunicação do Ceart
O Núcleo de Comunicação dissemina as atividades e pesquisas produzidas pela comunidade acadêmica do Centro de Artes da Udesc, por meio do site do CEART, das redes
sociais, da divulgação de textos junto à imprensa, da comunicação interna, da criação
de cartazes, e por meio de outros canais e veículos.
Para mais informações, acesse: www.ceart.udesc.br/nucleo-de-comunicacao/
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Esteja sempre por dentro do que está acontecendo no CEART:
www.ceart.udesc.br
www.facebook.com/udesc.ceart
www.twitter.com/ceart

Transporte
184 - UDESC Via Beira Mar (TICEN)
104 - TICEN Itacorubi (TICEN)
320 - Lagoa da Conceição Semidireto (TICEN)
150 - Única Via Beira Mar (TICEN)

177 - Santa Mônica (TITRI)
333 - TITRI/TILAG (TITRI)
171 - Parque São Jorge via Madre Benv. (TITRI)
330 - Lagoa da Conceição (TICEN)
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Oportunidades
A UDESC oferece ao aluno a possibilidade de concorrer a bolsas e auxílios:

Apoio Discente
Programa de Bolsa de Apoio Discente tem como objetivo proporcionar ao
estudante a oportunidade do desempenho de atividade laboral, visando a incorporação de hábitos de trabalho intelectual e de melhor adaptação ao meio social.
Podem participar os estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC.

Bolsa de Extensão
O Programa de Bolsas de Extensão é destinado aos estudantes regularmente
matriculados e tem por finalidade oportunizar a interlocução teoria/prática com
a sociedade. O bolsista participará de Ações de Extensão elaboradas em forma
de projeto/programa por um professor efetivo. A vigência da bolsa é de 10 (dez)
meses, com início em 01 de março a 31 de dezembro do ano corrente. A carga
horária de trabalho pode ser de 10 ou 20 horas semanais, conforme a necessidade
da Ação de Extensão.

Programa de Auxílio Permanência Estudantil
O Programa Auxílio Permanência Estudantil – PRAPE é um programa de
caráter social que visa propiciar auxílio financeiro aos alunos regularmente matriculados e/ou conveniados nos cursos de graduação, classificados como em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a sua permanência na Universidade.
Para obter informações sobre bolsas de apoio discente, extensão, e auxílio
permanência estudantil, acesse: http://www.ceart.udesc.br/extensao/

Bolsa de Iniciação Científica
A Bolsa de Iniciação Científica é um auxílio financeiro para os acadêmicos de
graduação oferecidas pelo CNPq e pela UDESC. O bolsista participará em projetos de pesquisa coordenados por um professor efetivo. A vigência da bolsa é de
12 (doze) meses, com início em 01 de agosto a 31 de julho do ano subsequente.
A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais. A bolsa pode ser renovada.
Para obter informações sobre bolsas de apoio discente, extensão, e auxílio
permanência estudantil, acesse: http://www.ceart.udesc.br/pesquisa/
Guia do Estudante - CEART
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Inventório - Empresa Júnior de Design e Moda - EJDM
A Inventório presta serviços nas áreas de Design de Produto, Gráfico e Moda para
micro e pequenas empresas desde 2008. Formada por acadêmicos dos cursos de Administração, Economia, Design Industrial, Gráfico e Moda, tem por objetivo a aplicação
dos conhecimentos adquiridos no meio universitário,
além de facilitar o ingresso de futuros
profissionais no mercado de trabalho, desenvolvendo o espírito
empreendedor e aproximando
graduandos e empresários.
Para mais informações,
acesse:

www.inventorio.org.br

Atlética
É uma instituição acadêmica mantida por acadêmicos e com apoio do Centro e da
Universidade. O objetivo é o incentivo à prática de atividades esportivas. Também promove a integração entre cursos através de eventos e recepciona os novos estudantes
todos os anos.
Para mais informações:

www.ceart.udesc.br/atletica/
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