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O Boletim Ceart está 
de volta!

Movimentações 
funcionais

Com o intuito de aprimorar a comunicação entre o Centro de Artes da Udesc e seus professores e 
técnicos universitários, lançamos a primeira edição do novo Boletim Ceart! O objetivo da publicação é 
manter os servidores informados sobre as ações e decisões do Centro, assim como sobre novidades, 
procedimentos administrativos, movimentações funcionais e notícias de interesse da comunidade 
acadêmica.

Apresentamos, nesta edição, o início dos preparativos das comemorações dos 30 anos do Centro 
de Artes! Fique por dentro, também, da instalação de novas impressoras e veículos, confira algumas 
notícias relacionadas à Udesc Ceart que foram divulgadas na mídia durante o mês de agosto, e 
acompanhe outras novidades!

O boletim está aberto para sugestões, críticas e opiniões, que podem ser enviadas para o novo e-mail 
do Núcleo de Comunicação: comunicacao.ceart@udesc.br. 

Informamos sobre as movimentações funcionais ocorridas nos últimos meses:

• O servidor Felipe Tusset assumiu a Coordenadoria de Informática em agosto deste ano;

• O servidor Luiz Henrique Vicente passou a desenvolver suas atividades na Udesc Cefid, e o servidor 
Alessandro da Silva Moraes, lotado na Udesc Cefid até agosto deste ano, passou a fazer parte da 
Udesc Ceart;

• As servidoras Emília Leite e Silvia dos Passos assumiram a secretaria do PPGT;

• Os professores efetivos Gustavo Schulz Gattino (DMU) e Bianca Scliar Cabral Mancini (DAC) tomaram 
posse, respectivamente, em julho e agosto;

• O professor substituto Marcelo Cazarotto Brombilla (DMU) tomou posse em julho;

• O servidor Francisco Alexandre Furtado Alves tomou posse em junho e exerce suas atividades na 
Direção de Extensão.
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Novas impressoras na Udesc Ceart 

Novos veículos

Novas impressoras foram instaladas em setores 
administrativos e departamentos do Centro de Artes da 
Udesc. Os setores que receberam os novos equipamentos 
foram: Departamentos de Artes Cênicas, Design, Moda e 
Música; Direção Geral, de Ensino e de Extensão; Informática; 
Núcleo de Comunicação; Compras; Pós-Graduação (PPGT 
e Mestrado Profartes); Recursos Humanos; Recepção/
Protocolo, Secretaria Acadêmica; e Setor Financeiro.

As novas impressoras foram locadas no modelo de 
outsourcing de impressão, ou seja, pela contratação de 
uma empresa que fornece o equipamento e providencia a 
instalação, prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva com reposição de peças, insumos, componentes 
e materiais utilizados na operação e limpeza, treinamento 
dos usuários e disponibilização de softwares de gestão, com 
equipamentos novos de primeiro uso.

O projeto, coordenado pela Secretaria de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (Setic), trará vantagens como 
redução de desperdício e perdas e eliminação de custos 
com aquisição, estoque, logística e assistência técnica. 
Além disso, a terceirização das impressoras possibilitará a 
atualização tecnológica sem necessidade de investimento 
da Udesc, o controle total de documentos impressos (tipo, 
quantidade, local e gestor).

Impressão consciente

O novo modelo adotado tem como objetivo melhorar a 
disponibilidade do serviço. Dessa forma, a Udesc Ceart 
pagará mensalmente pelas impressões realizadas, de forma 
que salienta sobre a importância do uso consciente deste 
recurso. 

O valor de cobrança será de R$0,095 para cada página 
impressa monocromática (preto e branco) e R$0,82 para 
cada página impressa colorida em tamanho A4, sendo que o 
fornecimento de papel fica por conta da universidade.

* Texto com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Dois novos veículos foram adquiridos pela Udesc Ceart: uma 
minivan Spin, com capacidade para até sete pessoas, e uma 
Van, com 16 lugares. Os novos veículos estão em processo 
de licitação de seguro, e devem estar disponíveis para uso, 
respectivamente, entre 15 e 30 dias.

Esta era uma demanda antiga da Udesc Ceart, e com as 
novas aquisições, o Centro passará a ter uma frota de duas 
Vans, dois veículos Spin e dois veículos Parati.

Foto: Carlito Costa

Foto: Laís Moser
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Udesc Ceart está 
desenvolvendo Plano de 
Gestão

Há quase um ano o Centro de Artes iniciou o desenvolvimento 
de um Plano de Gestão para o Centro. Diretores, 
coordenadores de pós-graduação, chefes de departamento, 
coordenadores e chefes de setores do Centro, estiveram 
reunidos em outubro do último ano com o consultor em 
gestão pública Claudio Cherem para desenvolver um plano 
de ação, alinhado ao Plano 20 da Udesc.

No Plano de Gestão oito ações foram priorizadas e metas 
foram definidas para cada grupo de trabalho: 1) Agilizar o 
processo de compras; 2) Avaliação Institucional; 3) Base de 
Dados; 4) Comunicação Estratégica; 5) Consolidação da 
Pós-Graduação; 6) Gestão de Pessoas; 7) Planejamento de 
TI; 8) Parcerias institucionais.

Com coordenação da Diretora Geral, Gabriela Mager, e da 
Diretora Administrativa, Aline Heusi, a primeira reunião de 
acompanhamento e avaliação do Plano de Gestão do Centro 
de Artes foi realizada em 30 de junho, na qual os setores 
envolvidos apresentaram o andamento dos trabalhos. Uma 
nova reunião aberta à comunidade acadêmica será realizada 
no final deste ano, quando serão traçadas novas metas para 
2014.

Núcleo de Produção Cultural apoia servidores na 
realização de eventos

Servidor, você já conhece o Núcleo de Produção Cultural 
(NPC) da Udesc Ceart? O setor, que iniciou suas atividades 
em setembro de 2012, oferece apoio logístico e funcional à 
execução e produção de eventos do Centro.

Integrado pelas servidoras Giselle Bion e Marilise Rossini, 
o NPC orienta professores, alunos e técnicos sobre os 
procedimentos a serem adotados na produção de eventos, e 
assessora projetos e produtos culturais dos departamentos, 
com mediação junto aos setores de serviços gerais e de 
compras para aquisição de passagens, transporte, locações, 
equipamentos e montagens, entre outros serviços.

Além de atuar na organização de eventos do próprio Centro, 
como as formaturas e a Semana do Calouro, o Núcleo 
de Produção Cultural já deu suporte para a realização de 
grandes eventos, como o 4º Encontro Nacional de Pesquisa 
em Moda, ocorrido em abril deste ano; as apresentações de 
La Traviata, em 2013, e do O Fantasma da Ópera, em 2012; 
a 2ª Conferência Internacional de Integração do Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação (IDEMi), em 2012, entre 
outros.

Os servidores interessados em solicitar apoio do NPC podem 
preencher o formulário de pedido de apoio a evento disponível 
no site da Udesc Ceart. 

Dúvidas podem ser esclarecidas com as servidoras Giselle 
e Marilise pelo telefone 3321-8380, ou pelos e-mails giselle.
bion@udesc.br e marilise.rossini@udesc.br. 

Foto: Laís Moser

Foto: Laís Moser

http://www.ceart.udesc.br/nucleo-de-producao-cultural/
http://www.ceart.udesc.br/nucleo-de-producao-cultural/
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Udesc Ceart comemora
30 anos em 2015 

Wireless

O Centro de Artes da Udesc completará 30 anos em 2015! A 
data de fundação do centro é de 11 de dezembro de 1985, 
e a comissão designada para organizar as comemorações 
já iniciou os preparativos. A Diretora Geral da Udesc Ceart, 
Gabriela Mager, destacou que além de comemorar a data, o 
centro pretende levantar e documentar sua história, desde 
sua fundação, até os dias atuais.

As primeiras reuniões do grupo foram realizadas nos dias 14 
e 29 de agosto, sendo a comissão presidida pelo Diretor de 
Extensão, Vicente Concílio, e integrada no momento pelos 
professores Albertina Medeiros, Daiane Dordete, Icléia 
Silveira, Jacqueline Lins, Maria Bernardete Póvoas, Silvana 
Rosa; pelas técnicas universitárias Giselle Bion, Emilia Leite 
e Marilise Rossini; e pelas acadêmicas Beatriz Sedor e Julia 
Corrêa.

Foram instalados novos roteadores wireless no Centro 
de Artes em julho e agosto deste ano, o que melhorou 
a qualidade e a disponibilidade do sinal. Também está 
sendo programada a expansão de cobertura do mesmo. 
Para acessar a rede pelo seu notebook, tablet ou celular, 
basta seguir os passos indicados abaixo: 

1) Clicar sobre a rede ConfWifiCEART, que traz 
orientações sobre como acessar a rede, dependendo da 
categoria (aluno ou servidor) e do sistema operacional do 
dispositivo móvel;

2) Acessar a rede wifiCEART, de acordo com as 
orientações descritas na rede de configuração.

Foto: Laís Moser

Foto: Débora Rapoport



5

b
ol

et
im

 c
ea

rt

agosto//2014//#1

Novo modelo de persiana 

Udesc Ceart na Mídia

A Udesc Ceart está testando novo modelo de persiana 
rolô para as salas de aula e setores administrativos. A sala 
básica 1 já foi equipada com o novo modelo, que bloqueia 
a passagem da luz por meio de um revestimento especial, 
melhorando as projeções em sala de aula.

O novo modelo, considerado mais clean e harmônico 
para o ambiente das salas, também é mais fácil de limpar. 
Considerações sobre a nova persiana em teste podem ser 
encaminhadas para a Direção de Administração ou para o 
setor de Serviços Gerais.

Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes da Udesc que foram divulgadas pela mídia no mês de agosto!

26 de agosto - ClicRBS - Blog Missão Casa

Udesc promove workshop de Design Territorial e Urbano

25 de agosto – Jornal Hora de Santa Catarina

Coluna Laine Valgas: Curso para colocar a mão na massa

21 de agosto – Portal De Olho na Ilha

Espetáculo de teatro da Udesc é selecionado para Bienal de Teatro de Mato Grosso do Sul

19 de agosto – Jornal Notícias do Dia

Quarteto de Cordas da Udesc se apresenta em Joinville

12 de agosto – Portal G1 SC

Udesc realiza recital internacional na capital com violonista canadense

06 de agosto – Jornal Diário Catarinense

Os 10 anos do Teatro de Quinta

Foto: Laís Moser

Expediente Contato

Críticas, sugestões e comentários: entre em 
contato com o Núcleo de Comunicação pelo 
e-mail comunicacao.ceart@udesc.br ou pelo 
telefone (55 48) 3321-8350.

ceart.udesc.br

facebook.com/udesc.ceart

twitter.com/udesc_ceart

Boletim Ceart é uma publicação do Centro
de Artes da Universidade do Estado de
Santa Catarina dirigida aos seus servidores.

Direção Geral: Profa. Dra. Gabriela Mager
Direção Administrativa: Téc. Univ. Aline Heusi
Direção de Ensino de Graduação: Profa. Dra. Teresa Mateiro
Direção de Extensão: Prof. Dr. Vicente Concílio
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Dr. Antônio Vargas

Jornalista responsável: Laís Moser (MTb/SC:3799)
Diagramação: Diangelo dos Santos
Projeto gráfico: Bianca Sena e Rafael Mores 
Colaboradores: Débora Rapoport e Isadora Satie

http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2014/08/26/4394/?topo=35,2,18,,,77
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/08/coluna-laine-valgas-curso-para-colocar-a-mao-na-massa-4582514.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/espetaculo-de-teatro--da-udesc-e--selecionado-para-bienal-de-teatro-de-mato--grosso-do-sul.html
http://goo.gl/7y0aqX
http://goo.gl/JYxss2
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/08/os-10-anos-do-teatro-de-quinta-4568247.html
www.ceart.udesc.br
www.facebook.com/udesc.ceart
www.twitter.com/udesc_ceart

