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Novos modelos de documentos oficiais

Novos Professores

Movimentações Funcionais

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Udesc divulgou, na página www.udesc.br/documentos, 
os novos modelos de comunicação interna (CI) e de ofício que devem ser usados pelos servidores 
da instituição. A ação visa contribuir para a uniformização de documentos oficiais e aumentar a 
eficiência administrativa.

O secretário de Comunicação, Thiago Augusto, explica que outros modelos de documentos 
estarão acessíveis no site da universidade em breve. “O LabDesign está desenvolvendo padrões 
para os documentos mais utilizados pelos servidores”, diz.

No fim de julho, a Udesc sediou um curso de redação oficial com foco na padronização dos 
documentos para cerca de 30 servidores. Buscando reforçar a adesão às normas adotadas pela 
instituição, haverá uma nova edição do curso e uma palestra sobre redação oficial e padronização 
dos documentos da Udesc em 28 de setembro, entre 14h e 16h, no Plenarinho da Reitoria.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc (Acesse aqui a notícia completa)

Foram admitidos, em caráter temporário, os novos professores:

• Antonio Carlos de Oliveira Júnior ((Departamento de Artes Cênicas); 
• Aline Nunes da Rosa (Departamento de Artes Visuais); 
• Carla Domingues Batista Porto (Departamento de Música); 
• Daniel Zanella dos Santos (Departamento de Música); 
• Maiara Gizeli Dallazen Camillo (Departamento de Design). 

• As professoras Rosana Tagliari Bortolin e Sandra Maria Correia Fávero assumiram, 
respectivamente, a chefia e subchefia do Departamento de Artes Visuais; 
• A professora Jociele Lampert de Oliveira assumiu a coordenadoria do Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais, com subcoordenação da professora Raquel Stolf e colaboração da 
professora Regina Melim; 
• O servidor Alessandro da Silva Moraes passou a exercer as atividades no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais; 
• A servidora Ana Luiza Maia Pederneiras Ballstaedt passou a exercer as atividades no setor de 
Informática.

http://
www.udesc.br/documentos
http://www.ceart.udesc.br/noticias/novos-modelos-de-documentos-oficiais-da-udesc-ja-estao-disponiveis-para-uso-dos-servidores/
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Servidores técnicos participam de palestra
sobre música e saúde

No dia 27 de agosto o professor Gustavo Schulz Gattino, 
docente no Departamento de Música da Udesc Ceart, 
ministrou uma palestra para servidores técnicos do centro 
com o tema “Cuidando da saúde através da música”. 

Promovida pelo setor de Recursos Humanos, a palestra 
foi realizada nos períodos da manhã e da tarde com o 
objetivo de mostrar, por meio de experiências práticas e de 
comprovações científicas, os benefícios da música para a 
manutenção da saúde. 

O professor abordou questões como a relação entre 
música e trabalho e o auxílio da música na prevenção de 
patologias. Uma dinâmica de improvisação musical fez os 
participantes refletirem sobre a importância do trabalho em 
grupo e da comunicação com o outro. 

Udesc forma novos profissionais do Centro de Artes

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) formou 
27 novos profissionais dos cursos de licenciatura em Artes 
Visuais, Música e Teatro e dos cursos de bacharelado em 
Artes Visuais, Artes Plásticas, Moda – habilitação em 

Design de Moda, Música – opções Piano e Violão, e Teatro.

A cerimônia de outorga de grau das turmas que concluíram 
a graduação em 2015/1 foi realizada no dia 11 de agosto 
no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

Compuseram a mesa da solenidade o pró-reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação da Udesc, Alexandre Amorim dos Reis, 
representando o reitor Antonio Heronaldo de Sousa; a 
diretora-geral do Centro de Artes, Gabriela Botelho Mager; 
a patronesse Vera Regina Martins Collaço; e os paraninfos 
Balbinete Silveira (Moda), Luiz Henrique Fiammenghi 
(Música), Melissa da Silva Ferreira (Teatro) e Sandra Maria 
Correia Fávero (Artes Plásticas e Artes Visuais).

A técnica Luciana Corrêa Matias, da Direção de Ensino 
e Graduação, foi homenageada pelos formandos, e a 
solenidade também contou com uma homenagem póstuma 
ao professor José Luiz Kinceler.

Foto: Precisão Formaturas

Foto: Laís Moser

Graduado em musicoterapia pelas Faculdades EST, no Rio Grande do Sul, mestre e doutor pelo Programa de Pós-
Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), o professor Gustavo Gattino desenvolve pesquisas sobre os efeitos da musicoterapia para pessoas 
com autismo, deficiência intelectual e deficiências múltiplas e coordena o Grupo Ibero-Americano de Investigação em 
Musicoterapia (GIIMT) no Brasil.
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Udesc Ceart oferece prática da ginástica laboral

Com o objetivo de promover a prática de exercícios físicos 
que tragam melhorias na saúde física e mental, o Centro 
de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) está oferecendo aulas de ginástica laboral 
para servidores, colaboradores terceirizados, estagiários e 
bolsistas do centro.  

As aulas são conduzidas pela professora da Udesc Carla 
Maria de Liz, doutora em Ciências do Movimento Humano 
pela instituição, e ocorrem todas as segundas, quartas e 
sextas-feiras em duas turmas: às 14h e às 14h20.

Até o momento, 30 pessoas já aderiram à prática, realizada 
no deque localizado ao lado do bloco administrativo 
da Udesc Ceart (em caso de chuva as aulas são 
transferidas para alguma sala de aula do bloco amarelo). 
Os novos interessados podem comparecer diretamente 
na atividade e, em caso de dúvidas, podem entrar em 
contato com o setor de Recursos Humanos pelo e-mail  
crh.ceart@udesc.br.

A professora Carla de Liz cita alguns benefícios da ginástica 
laboral: “Prevenção de DORT (Distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho) e LER (Lesão por esforço 
repetitivo); incentivo às práticas de lazer e atividade física, 
contribuindo para um estilo de vida saudável; diminuição do 
estresse; melhorias nos níveis de flexibilidade; aumento da 
autoestima; socialização devido aos exercícios em grupo e 
aumento da disposição para o trabalho”.

Para Márcia Porto, servidora na Direção de Pesquisa da 
Udesc Ceart, as aulas são divertidas e estão deixando-a 
com mais disposição. “É muito bom ter essa oportunidade 
de fazer algum tipo de atividade física”, afirma.

Servidora no Departamento de Design, Luana Ceretta 
de Souza vê as aulas de ginástica laboral como uma 
oportunidade para se exercitar ao menos três vezes na 
semana, devido à rotina corrida que leva com o trabalho e 
com as aulas na universidade. “Acho que é uma maneira de 
me agregar saúde e disposição, é um momento de exercitar 
o corpo e de interagir com os colegas”, afirma.

A Associação Atlética Acadêmica Ceart também terá 
horários de treino com a professora Carla Maria de Liz, nas 
modalidades basquetebol e futsal.

Foto: Laís Moser

Foto: Laís Moser

mailto:crh.ceart@udesc.br
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Foto: Iárima Castro Alves Cardoso

Udesc Ceart recebe novas máquinas para 
oficina metalmecânica

Especialização em Arte no Campo da Udesc 
promove encerramento no Oeste do Estado

O Centro de Artes da Udesc recebeu duas novas máquinas 
para a oficina metalmecânica, vindas do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), unidade da Udesc em Joinville. Uma 
delas, uma serra esquadrejadeira, é utilizada para corte 
em madeira em um ângulo de até 45º; a outra, uma plaina 
desempenadeira, é utilizada para uniformizar superfícies de 
madeira. 

O servidor Carlos Alberto Porfírio explica que antes do novo 
maquinário era necessário comprar chapas de madeira 
MDF já cortadas, ou então, cortá-las manualmente. Agora, 
a nova máquina esquadrejadeira poderá realizar o corte 
mecanicamente. Em contrapartida, duas máquinas que no 
momento estavam sem utilidade no centro foram enviadas 
para a Udesc Joinville. Foto: Laís Moser

No dia 22 de agosto foi realizada a solenidade de 
encerramento do curso de pós-graduação lato sensu Arte 
no Campo, no assentamento José Maria, localizado no 
município de Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina. 
O curso foi promovido pela Udesc Ceart em parceria com 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST).

Alternando aulas na Udesc Ceart e no assentamento José 
Maria, a especialização iniciou em agosto de 2013 e foi 
realizada com o objetivo de atender uma demanda de 
formação na área de Artes para profissionais que moram 
ou trabalham em assentamentos da Reforma Agrária.

“Nossa avaliação do curso é extremamente positiva, pois 
permitiu não só o processo de formação e qualificação 
profissional para uma população que dificilmente acessa 
a universidade pública, principalmente na pós graduação, 
como permitiu também com que a Udesc Ceart trabalhasse 
em parceria com o Incra, o CNPq e os movimentos sociais 
do campo, em especial o MST, na construção de uma 
proposta de formação que dialogou diretamente com 
a realidade rural do sul do país”, afirma a coordenadora 
pedagógica do curso, Tereza Franzoni.

Dos 49 estudantes que iniciaram o curso, 43 devem concluir 
suas monografias em breve. “O índice de conclusão é 
também gratificante, sendo superior a média nacional dos 

cursos de residência agrária”, complementa a professora. 
Visando a manutenção do vínculo e o atendimento a vários 
dos assentamentos envolvidos com a especialização, 
a equipe que atuou no curso desenvolveu um segundo 
projeto para jovens entre 15 e 29 anos que estão cursando 
ou já concluíram o ensino médio.

O novo projeto, intitulado Residência Agrária Jovem 
– Formação de Agentes Culturais no Campo, tem 
como objetivo a formação de agentes culturais para os 
assentamentos da Reforma Agrária e também é financiado 
pelo Incra, em parceria com o CNPq.

A previsão é de que o projeto inicie ainda neste ano 
com oficinas em assentamentos de Santa Catarina 
(nos municípios Abelardo Luz, Catanduvas, Correia 
Pinto, Dionísio Cerqueira, Matos Costa  e Rio Negrinho) 
envolvendo, também, vários estudantes formados na 
especialização em Arte no Campo.
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Cronograma para paga-
mento 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 setembro, para o 
pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 21 de setembro 
Notas fiscais de venda: 23 de setembro

De acordo com o setor, as notas fiscais de vendas que 
forem entregues após o dia 23 de setembro serão pagas 
na primeira data de pagamento do mês de outubro. 
As notas fiscais de serviço que ficarem fora do prazo 
deverão ser canceladas e reemitidas no mês de outubro.

Foto: Laís Moser

Eleições para representantes no Concentro e 
no Colegiado do Departamento de Moda

No dia 2 de setembro serão realizadas as eleições 
para escolha de representantes docentes e técnicos 
universitários no Conselho de Centro (Concentro) da 
Udesc Ceart e de representantes técnicos no Colegiado 
do Departamento de Moda (DMO). As votações serão 
realizadas das 13h30 às 18h, na sala da Direção Geral.

Para representantes do corpo docente no Concentro 
o edital previa quatro vagas para titulares e respectivos 
suplentes, sendo homologadas duas candidaturas: Teresa 
da Assunção Novo Mateiro (titular) e Daiane Dordete 
Steckert Jacobs (suplente); e David Omar Nuñez Diban 
(titular) e João Caligaris Neto (suplente).

Já para a representação do corpo técnico administrativo no 
Concentro há uma vaga para titular e respectivo suplente e 
duas chapas inscritas: Célia Maria da Silva (titular) e Maria 

Ermita Pereira (suplente); e Gustavo Pinto de Araújo (titular) 
e Andréa Oriques Santos (suplente).

Para a vaga de representantes do corpo discente de pós-
graduação no Concentro não houve inscritos, e para a 
vaga de representantes do corpo técnico universitário no 
Colegiado Pleno do Departamento de Moda está inscrita 
a chapa formada por Marlene Torrinelli (titular) e Trajano da 
Silveira Junior (suplente).

Para as vagas do corpo docente no Concentro, o colégio 
eleitoral será formado pelos docentes efetivos lotados na 
Udesc Ceart e para as vagas do corpo técnico universitário 
no Concentro e no Colegiado do Departamento de Moda o 
colégio eleitoral será formado pelos técnicos universitários 
efetivos lotados no centro.

Servidor confecciona cachepôs para árvores 
e plantas da Udesc Ceart

O servidor Carlos Alberto Porfírio, do Departamento 
de Design da Udesc Ceart, confeccionou cachepôs 
de madeira para as árvores do deque e para o hall de 
entrada do centro. “Gosto de reaproveitar material, e como 
sobrou madeira [da construção] do deque, sugeri fazer os 
cachepôs”. No deque, o servidor aproveitou para fazer 
também alguns bancos sobre os cachepôs.

Horário ampliado do 
setor de Compras
Até o dia 5 de outubro o setor de compras estará 
funcionando em horário ampliado. Além do horário 
normal de expediente (13h às 19h), o setor também 
está aberto nas segundas e terças-feiras a partir das 9h.
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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: 

Victor Milezzi   

Diagramação:    

Ana Paula Lordello, Laís Moser  

e Paulo Ramon 

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!

26 de agosto – ClickRBS (Blog What’s Up) 
Matéria sobre egresso de Moda da Udesc que participará 
do Vancouver Fashion Week, no Canadá

24 de agosto – Diário Catarinense (Anexo – Contracapa) 
Debate sobre dança na escola, com participação de 
professores da Udesc

20 de agosto – Portal da Ilha 
Notícia sobre exposição de egressa em Artes Visuais

19 de agosto – De Olho na Ilha 
Artistas brasileiros lançam livro de traduções livres nesta 
quarta-feira em Florianópolis

19 de agosto – Notícias do Dia 
Ação do projeto Tubo de Ensaio, coordenado por 
professoras da Udesc

19 de agosto – Diário Catarinense 
Exposição Singularidades da Terra no Masc, com 
participação de professores da Udesc

18 de agosto – site De Olho na Ilha 
Notícia sobre inscrição para curso da Udesc de 
fundamentos da técnica violonística

17 de agosto – Site Planeta Universitário 
Notícia sobre inscrição para curso da Udesc de 
fundamentos da técnica violonística 

12 de agosto - Notícias do Dia 
Ação do projeto Tubo de Ensaio, coordenado por 
professoras da Udesc

11 de agosto – Site De Olho na Ilha 
Museu da Escola Catarinense ganha acervo do artista e 
educador Aldo Nunes 

 
10 de agosto – Notícias do Dia 
Ação do projeto Tubo de Ensaio, coordenado por 
professoras da Udesc

10 de agosto – Hora de SC 
Notícia sobre espetáculo teatral de egressos Udesc 
 
07 de agosto – Notícias do Dia 
Notícia sobre mastercass na Udesc com premiado 
violonista francês

06 de agosto – Diário Catarinense (Blog What’s Up) 
Entrevista com a curadora Kamilla Nunes, formada pela 
Udesc

06 de agosto – Diário Catarinense (Blog Missão Casa) 
Notícia sobre exposição cita o artista gráfico Ramon 
Rodrigues, formado em Design pela Udesc

06 de agosto – Notícias do Dia 
Notícia sobre exposições cita egressos da Udesc

06 de agosto – Diário Catarinense Online 
Notícia sobre exposições cita egressos da Udesc 

06 de agosto – Diário Catarinense Impresso 
Notícia sobre exposições cita egressos da Udesc 

06 de agosto – Hora de Santa Catarina 
Notícia sobre exposições cita egressos da Udesc 

06 de agosto – Notícias do Dia 
Notícia sobre exposições cita egressos da Udesc 

06 de agosto – De Olho na Ilha 
Matéria sobre exposição de Jenny Granado, egressa da 
Udesc

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=29868
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=29868
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=abbdc5a6-01ee-4e4e-a1d3-1b91b9d63477&tid=swf#192_46_893_1097
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=abbdc5a6-01ee-4e4e-a1d3-1b91b9d63477&tid=swf#192_46_893_1097
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=29868
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/artistas-brasileiros-lancam-livro-de-traducoes-livres-nesta-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/artistas-brasileiros-lancam-livro-de-traducoes-livres-nesta-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/277005-coreografo-portugues-joao-fiadeiro-ministra-oficina-e-apresenta-espetaculo-solo-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/277005-coreografo-portugues-joao-fiadeiro-ministra-oficina-e-apresenta-espetaculo-solo-em-florianopolis.html
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=4a1babfb-f38b-4a8a-abf9-38c45395b210&tid=swf#119_59_369_173
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=4a1babfb-f38b-4a8a-abf9-38c45395b210&tid=swf#119_59_369_173
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ceart-abre-inscricoes-para-curso-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ceart-abre-inscricoes-para-curso-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica.html
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-63/cursos-mainmenu-67/35061-udesc-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-63/cursos-mainmenu-67/35061-udesc-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/275499-um-episodio-para-servir-de-licao.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/275499-um-episodio-para-servir-de-licao.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/museu-da-escola-catarinense-ganha-acervo-do-artista-e-educador-aldo-nunes.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/museu-da-escola-catarinense-ganha-acervo-do-artista-e-educador-aldo-nunes.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/expressao/275025-sao-jose-cria-cursos-na-area-da-educacao-com-foco-em-melhorar-a-qualidade-de-ensino.html#
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/expressao/275025-sao-jose-cria-cursos-na-area-da-educacao-com-foco-em-melhorar-a-qualidade-de-ensino.html#
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/08/mario-motta-espetaculo-teatral-homenageia-luiz-fernando-verissimo-4821386.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/274571-premiado-violonista-frances-faz-show-unico-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/274571-premiado-violonista-frances-faz-show-unico-em-florianopolis.html
http://wp.clicrbs.com.br/whatsup/2015/08/06/5-perguntas-kamilla-nunes-fala-sobre-curadoria-e-producao-artistica-e-aponta-talentos-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/whatsup/2015/08/06/5-perguntas-kamilla-nunes-fala-sobre-curadoria-e-producao-artistica-e-aponta-talentos-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/08/06/exposicao-dudas-galvao-nestor-ramon/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/08/06/exposicao-dudas-galvao-nestor-ramon/?topo=35,2,18,,,35
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/274273-entre-quinta-e-sexta-feira-pelo-menos-quatro-grandes-exposicoes-abrem-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2015/08/duas-exposicoes-para-visitar-a-partir-desta-sexta-feira-em-florianopolis-4817969.html
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=959ce8e8-16e2-4616-84d0-12979fc0e6d0&tid=swf#885_19_925_396
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/08/duas-exposicoes-para-visitar-a-partir-desta-sexta-feira-em-florianopolis-4817969.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/274476-cinema-do-cic-recebe-quinta-temporada-do-projeto-museus-virtuais.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-sob-o-preco-da-carne-abre-nesta-quinta-feira-na-fundacao-cultural-badesc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-sob-o-preco-da-carne-abre-nesta-quinta-feira-na-fundacao-cultural-badesc.html

