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Projeto do Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda é submetido para avaliação da Capes

Avaliação Institucional pode ser realizada 
até 23 de agosto

No dia 02 de julho a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) submeteu para avaliação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a proposta do novo 
curso de mestrado do Centro de Artes - o Mestrado Profissional em Design de Vestuário e Moda.

O novo mestrado tem como objetivo a qualificação de profissionais de alto nível, comprometidos 
com a produção de conhecimento técnico-científico para a proposição de soluções inovadoras, 
firmadas em novas tecnologias e atentas aos princípios da economia criativa. O curso tem como 
área de concentração Moda e Tecnologia do Vestuário, sendo organizado em torno de duas linhas 
de pesquisa: Moda e Sociedade; e Design e Tecnologia do Vestuário.

A proposta, coordenada pela professora Icléia Silveira, foi aprovada no dia 19 de maio pela 
Udesc, por meio da Resolução Nº 019/2015 do Conselho Universitário (Consuni). De acordo com 
a professora, a previsão é de que a proposta seja analisada pela Capes até o final do ano e, se 
aprovada, o primeiro edital deve ser lançado em fevereiro de 2016.

Até o dia 23 de agosto, alunos e professores da Udesc terão a oportunidade de avaliar a 
instituição de ensino em diferentes aspectos pela internet, com base nas disciplinas do primeiro 
semestre deste ano. A avaliação ocorre por meio do Sistema de Gestão Acadêmica (Siga), 
bastando acessá-lo e clicar no menu lateral “Avaliação Institucional”.

Na avaliação, os estudantes poderão dar opiniões sobre o desempenho dos professores e as 
políticas acadêmicas da Udesc. Em contrapartida, os professores poderão avaliar as turmas, as 
políticas acadêmicas, a política de pessoal e o grupo gestor da Reitoria.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2015/019-2015-cni.pdf
http://www.siga.udesc.br
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Em 11 de dezembro deste ano o Centro de Artes da 
Udesc completa 30 anos e, entre as ações comemorativas 
planejadas, está o lançamento de um livro sobre o centro, 
com organização das professoras Vera Collaço, Sandra 
Makowiecky e Sandra Ramalho.

A publicação terá um capítulo com depoimentos de 
servidores, alunos e egressos da instituição, sendo que 
os interessados podem enviar seu depoimento até o dia 
30 de setembro para o e-mail ceart30anos@gmail.com. A 
organização selecionará os textos mais relevantes. Podem 
participar professores e técnicos (na ativa ou aposentados), 
estudantes de graduação e pós-graduação, e egressos de 
qualquer curso ou programa. 

O conteúdo é livre, mas o texto deve ser enviado no seguinte 
formato: uma página A4, corpo do texto justificado, fonte 
Arial 12, espaço 1,5; margens esquerda e superior 3; 
direita e inferior 2; título em negrito, normal, centralizado, 
apenas primeira letra em maiúsculo; pular linha e colocar 
nome do autor alinhado à direita, sem negrito, seguido 
de vírgula, especificação da categoria (professor, técnico 
ou aluno), e nome do Departamento, Setor ou Curso; ou 
vírgula seguida da vinculação institucional (cargo, empresa, 
cidade), no caso dos egressos.

A Bienal Brasileira de Design, realizada em Florianópolis 
entre os dias 15 de maio e 12 de julho, concedeu mais 
de 30 expositores para o Centro de Artes da Udesc. Onze 
deles, em metal e com possibilidade de uso em áreas 
externas, foram conseguidos por meio da professora 
Sandra Makowiecky, do Departamento de Artes Visuais. 
Já os demais integravam a mostra Jovens Designers, 

Bienal Brasileira de Design concede 
expositores para o centro

Fotos: Divulgação

Ceart 30 Anos: Ajude a contar a história do centro

exposição participante da Bienal, e vieram por intermédio 
do professor Célio Teodorico, do Departamento de Design. 
Além dos expositores o Centro também recebeu cerca 
de mil estruturas para compor ambientes, colocadas no 
hall do bloco amarelo, na entrada do Departamento de 
Artes Visuais e no corredor entre o bloco amarelo e o 
Departamento de Artes Cênicas.
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Oficina realizada na Udesc apresenta resultados para 
valorização da gastronomia em Santa Catarina

Entre os dias 30 de junho e 6 de julho ocorreu no Centro de 
Artes da Udesc a oficina criativa de Gastronomia, Design e 
Artesanato. Setenta e cinco pessoas – entre designers do 
Brasil, Argentina, Espanha, França e México, professores, 
estudantes, rendeiras e ceramistas – estiveram reunidas 
em sete dias de trabalho, com o objetivo de desenvolver 
equipamentos e utensílios voltados à promoção da 
gastronomia de Santa Catarina.

Durante a oficina os participantes foram divididos em três 
grupos – culinária do litoral, culinária do interior e culinária 
contemporânea de Florianópolis – e desenvolveram 
utensílios para pratos expressivos da gastronomia 
catarinense, definidos por meio de pesquisas realizadas pela 
Associação FloripAmanhã e pela Udesc. Os restaurantes 
que aderirem ao projeto poderão utilizar e comercializar os 
utensílios. 

Além de valorizar a gastronomia regional, o Projeto 
Saberes e Sabores de Santa Catarina visa ampliar também 
o mercado para os artesãos locais. A oficina contou com 
a participação de ceramistas apoiados pelo Sebrae e de 
rendeiras participantes do projeto Ilha Rendada, as quais 
desenvolveram propostas de jogos americanos em toalhas 
de linho, algodão e chita, com aplicações de renda de bilro, 
resgatando e valorizando uma tradição artesanal local.

“O objetivo é contribuir para a gestão de serviços do setor 
turístico e gastronômico de Florianópolis, criando uma rede 
entre os artesãos, os empresários, os gestores públicos e 
a academia. O design, neste processo, se posiciona como 
uma interface entre o cliente do restaurante e o chef, para 

Oficina Criativa reuniu 75 participantes 
em sete dias de atividades. 
Foto: Laís Moser

Peças de cerâmica refratária para servir uma 
sequência de camarão e marreco recheado, 

respectivamente. Imagem: Divulgação

que haja uma experiência positiva entre ambos”, afirma a 
professora Gabriela Mager, diretora-geral da Udesc Ceart e 
uma das coordenadoras do evento.

Participaram como convidados os designers Adriana 
Silva (México), Carlos Alvarado (México), Eduardo 
Furhmann (Argentina), Federico Hess (México), Luiza 
Barroso (França), Marcelo de Resende (Brasil), Monica 
Pujol (Argentina), Patrícia Torres (México), Quentin 
Vaulot (França), Regina Alvarez (Brasil), Virginia Borges 
(Brasil), e a arquiteta Maria Ângela Braga (Brasil). 
 
Sobre o projeto

A oficina criativa, realizada pela Udesc e pela Associação 
FloripAmanhã, integra o projeto Saberes e Sabores de 
Santa Catarina, uma ação do programa Florianópolis 
Cidade Criativa Unesco da Gastronomia – título que a 
capital de Santa Catarina recebeu em dezembro do último 
ano e que tem potencial para fomentar o setor turístico-
gastronômico da cidade e do Estado. 

O Grupo Gestor do programa Florianópolis Cidades 
Unesco da Gastronomia é coordenado pela Associação 
FloripAmanhã, com participação da Udesc, Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/SC), Estácio/
Assesc, Florianópolis e Região Convention & Visitors 
Bureau, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 
(Sebrae/SC), Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura 
de Florianópolis e Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares 
e Similares de Florianópolis (SHRBS).

http://ilharendada.org.br/?cat=22
http://www.floripacreativecity.com/
http://www.floripacreativecity.com/
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COPPTA Ceart promove curso sobre direitos e deveres

Encontro de leitura será realizado no dia 12 de agosto

A Comissão Permanente de Pessoal 
Técnico Universitário (COPPTA) do 
Centro de Artes da Udesc realizou em 
julho o curso de capacitação “Servidores 
Públicos – Direitos e Deveres”.

Foram realizados quatro encontros com 
os técnicos universitários participantes, 
nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho, das 
14h às 18h. Para realização do curso foi 
contratada a empresa Gestão Pública 
Online, voltada para a capacitação 
de servidores e demais profissionais 
envolvidos direta ou indiretamente com a 
Administração Pública.

O terceiro encontro de leitura dos servidores técnicos do Ceart será realizado no dia 12 de agosto, às 18h, na sala 
básica 2. Promovidos pela Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo (COPPTA) do Centro de Artes, com 
organização do servidor técnico Lourival Francisco e com apoio da Direção Geral do Centro, os encontros tem como 
proposta criar uma atividade de integração entre os servidores técnicos por meio da partilha de ideias e de discussões 
sobre as leituras que os participantes estão realizando.

Encontro com Cláudia Messores debateu conflitos nas organizações. Foto: Div. 

Foto: Divulgação

No dia 9 de julho uma palestra sobre a Filosofia Clínica e as relações entre as pessoas foi ministrada pelo filósofo Bruno 
Packter, reunindo técnicos universitários no Centro de Artes da Udesc. Já no dia 23 de julho foi realizado o quarto 
encontro entre servidores técnicos e a coordenadora de Capacitação e Potencialização de Pessoas, da Pró-reitoria 
de Administração da Udesc, Claudia Messores, que tem trabalhado com os técnicos a questão do relacionamento 
pessoal e interpessoal. “Conflitos na organização” foi o assunto deste último encontro, sendo que os próximos devem 
ser retomados em outubro.

Recursos Humanos promove encontros 
entre os técnicos universitários

Foto: Divulgação

Encontro com Bruno Packter abordou a Filosofia Clínica. Foto:Patrícia Krieger
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Professora Sandra Ramalho despede-se 
do PPGDesign

No dia 22 de julho a professora Sandra Ramalho 
acompanhou a defesa do orientando Airton Jordani no 
programa de pós-graduação em Design (PPGDesign) da 
Udesc, sendo a última atividade oficial da professora no 
programa. Sandra Ramalho continua a atuar no Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais.

“O acontecimento marca a passagem da professora 
pelo nosso mestrado, pois são muitas as conquistas 
de seus orientandos e é enorme sua contribuição para 
a consolidação do programa e da linha de pesquisa 
Interfaces e Interações Comunicacionais, assim como para 
o campo do Design”, afirma o professor Murilo Scóz. Foto: Greicy Vedana

Formatura da Udesc Ceart ocorre 
em 11 de agosto

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realiza na próxima terça-
feira, 11 de agosto, a cerimônia de outorga de grau das turmas do primeiro 
semestre de 2015 do Centro de Artes (Ceart). A solenidade inicia às 19h no 
Teatro Pedro Ivo, com a colação de grau dos formandos de  Artes Visuais, 
Moda, Música e Teatro.

Espetáculo $em Vintén$ é selecionado para
Festival Estudantil de Teatro de Belo Horizonte 

O espetáculo $em Vintén$, produzido nas disciplinas de 
Montagem Teatral I e II do curso de Teatro da Udesc, foi 
selecionado para participar do Festival Estudantil de Teatro 
de Belo Horizonte – Feto, que ocorre em outubro. Foram 
125 trabalhos inscritos e o festival  também terá espetáculos 
de estados como Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Rio de Janeiro e São Paulo.

A peça, estreada no Centro de Artes em setembro de 2014 
e dirigida pelo professor  Diego Di Medeiros, também foi 
apresentada no 28º Festival Internacional de Teatro de 
Blumenau (Fitub), em julho deste ano.

Sem Vinténs é uma livre adaptação da “Ópera dos Três 
Vinténs”, uma tragicomédia musical do dramaturgo alemão 
Bertolt Brecht, com músicas de Kurt Weill. Em três atos, 
a montagem trata de temas como corrupção, pobreza e 
injustiça social.

Foto: Mariana Smânia
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Cronograma para 
pagamento de notas fiscais
A Coordenadoria de Finanças e Contas da Udesc Ceart informa sobre os prazos de 
recebimento de notas fiscais no setor financeiro, durante o mês de agosto, para o 
pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 20 de agosto 
Notas fiscais de venda: 24 de agosto

De acordo com o setor, as notas fiscais de vendas que forem entregues após o dia 24 de 
agosto serão pagas na primeira data de pagamento do mês de setembro. As notas fiscais de 
serviço que ficarem fora do prazo deverão ser canceladas e reemitidas no mês de setembro.

Expediente

ContatoBoletim Ceart é uma publicação do Centro de Artes (Ceart) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (Udesc) 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.Antonio Vargas 

Jornalista responsável:    

Laís Moser (MTb/SC:3799) 

Colaboração: 

Patrícia Krieger   

Diagramação:    

Paulo Ramon e Laís Moser 

Projeto gráfico:     

Bianca Sena e Rafael Mores 

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.

www.ceart.udesc.br   

twitter.com/udesc_ceart   

facebook.com/udesc.ceart

Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia recentemente!

25 de julho - Notícias do Dia Online 
Reportagem sobre graduação em Dança, com declaração 
da professora Sandra Meyer

22 de julho – Site De Olho na Ilha 
Notícia sobre exposição da artista Meg Tomio Roussenq, 
mestre em Artes Visuais pela Udesc

21 de julho – Blog Missão Casa (ClicRBS) 
Notícia sobre exposição da artista Meg Tomio Roussenq, 
mestre em Artes Visuais pela Udesc

11 de julho - RIC Record (Jornal do Meio Dia) 
Matéria sobre projeto Família no Museu, do grupo de 
pesquisa Educação, Arte e Inclusão da Udesc

07 de julho - Notícias do Dia Online 
Nota sobre a Modateca da Udesc

07 de julho - De Olho na Ilha 
Notícia sobre Mostra de Música de Câmara da Udesc

07 de julho – O Barato de Floripa 
Notícia sobre Mostra de Música de Câmara da Udesc

07 de julho – Guia Floripa 
Notícia sobre Mostra de Música de Câmara da Udesc

03 de julho - Notícias do Dia Online 
Matéria sobre Oficina Criativa de Design, Gastronomia e 
Artesanato na Udesc

02 de julho - Notícias do Dia Online 
Nota sobre Oficina Criativa de Design, Gastronomia e 
Artesanato na Udesc 
 
01 de julho - Record News (Ric Notícias) 
Matéria sobre Oficina Criativa de Design, Gastronomia e 
Artesanato na Udesc

01 de julho – Jornal Notícias do Dia 
Notícia sobre Oficina Criativa de Design, Gastronomia e 
Artesanato na Udesc 
 
Julho - Site Hypeness 
Post sobre livro de Manuela Cunha, professora de Design

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/271986-festival-de-joinville-discute-importancia-das-graduacoes-em-danca.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/271986-festival-de-joinville-discute-importancia-das-graduacoes-em-danca.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-noosferas-abre-nesta-quarta-feira-no-espaco-das-oficinas-de-arte-do-cic.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-noosferas-abre-nesta-quarta-feira-no-espaco-das-oficinas-de-arte-do-cic.html
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/07/21/exposicao-noosferas-une-as-artistas-flavia-tronca-e-meg-tomio-roussenq/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/07/21/exposicao-noosferas-une-as-artistas-flavia-tronca-e-meg-tomio-roussenq/?topo=35,2,18,,,35
https://www.youtube.com/watch?v=dmyhNvjppMQ
https://www.youtube.com/watch?v=dmyhNvjppMQ
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/267781-encontro-de-hoje-da-confraria-do-champanhe-sera-com-rotulos-lanson-e-palestra-sobre-a-menopausa.html#
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/mostra-de-musica-de-camara-da-udesc-ocorre-nesta-terca-feira-em-florianopolis.html
http://obaratodefloripa.com.br/tubo-de-ensaio-palestra-curso-e-ensaio-aberto-com-critica-de-danca-argentina-susana-tambutti/
http://www.guiafloripa.com.br/agenda/shows/1-mostra-de-musica-de-camara-da-udesc-no-tac-terca.php
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/266923-seminario-e-oficinas-criativas-em-florianopolis-buscam-valorizar-a-gastronomia-e-cultura-regional.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/266923-seminario-e-oficinas-criativas-em-florianopolis-buscam-valorizar-a-gastronomia-e-cultura-regional.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/266710-profissionais-de-grandes-grupos-gastronomicos-ajudam-a-desvendar-a-identidade-da-nossa-cozinha.html#
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/266710-profissionais-de-grandes-grupos-gastronomicos-ajudam-a-desvendar-a-identidade-da-nossa-cozinha.html#
http://ricmais.com.br/sc/ric-noticias/videos/designers-investem-em-pratos-decorados-para-valorizar-rotas-gastronomicas-de-santa-catarina/
http://ricmais.com.br/sc/ric-noticias/videos/designers-investem-em-pratos-decorados-para-valorizar-rotas-gastronomicas-de-santa-catarina/
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2989/up37/14357244359411.swf#1042_135_742_227
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2989/up37/14357244359411.swf#1042_135_742_227
http://www.hypeness.com.br/2015/07/livro-ilustrado-mostra-como-e-a-vida-a-partir-da-perspectiva-dos-gatos/

