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Dia do professor terá programação especial 
na Udesc Ceart

Udesc abre inscrições de programa que apoia 
participação de professores em eventos no exterior

No dia do professor, 15 de outubro, o Centro de Artes da Udesc contará com uma programação 
especial organizada pela Direção de Ensino de Graduação. Os professores estão convidados para 
um café com a Dona Bilica, interpretada pela atriz Vanderléia Will, egressa do curso de Teatro.

O café está marcado em dois horários – no período matutino será das 9h30 às 10h30; no período 
vespertino, das 15h às 16h, na sala de reuniões da Udesc Ceart.

Estão abertas, até 30 de outubro, as inscrições do Edital nº 01/2016 do Programa de Auxílio à 
Participação em Eventos (Proeven), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que 
dará ajuda financeira a professores pesquisadores que queiram apresentar trabalhos científicos, 
tecnológicos ou artístico-culturais em congressos no exterior durante o primeiro semestre de 2016.

Os interessados devem enviar a documentação diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPPG), em Florianópolis. Os professores devem apresentar oito documentos 
listados no edital e submeter os seus trabalhos ao Sistema de Avaliação de Produção Institucional 
(Sapi), que fará automaticamente a pontuação da seleção.

O público-alvo é formado por docentes da Udesc que preferencialmente tenham título de doutor 
– eles podem ser contemplados pelo Proeven uma vez a cada dois anos. Saiba mais na notícia 
divulgada pela Udesc.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

http://www.udesc.br/?id=801
http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-abre-inscricoes-de-programa-que-apoia-participacao-de-professores-em-eventos-no-exterior-3/
http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-abre-inscricoes-de-programa-que-apoia-participacao-de-professores-em-eventos-no-exterior-3/
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Estudantes do Ensino Médio da Grande Florianópolis 
visitam a Udesc Ceart

Udesc Ceart troca cadeiras do 
auditório do bloco amarelo

Com o objetivo de apresentar os cursos e a estrutura do 
Centro de Artes da Udesc para estudantes do Ensino 
Médio da Grande Florianópolis, foi realizado no dia 16 de 
setembro o evento “Ceart aberto à Comunidade”. O centro 
recebeu aproximadamente 80 estudantes, da Escola de 
Educação Básica (EEB) Dom Jaime de Barros Câmara, 
EEB Leonor de Barros e do Colégio Geração.

Os estudantes de Ensino Médio receberam informações 
sobre os cursos, sobre o vestibular e conheceram a 
infraestrutura da Udesc Ceart. Recebidos por graduandos 
e professores da Udesc, os alunos tiveram a oportunidade 
de assistir a uma peça do curso de Teatro, a apresentações 
musicais e conhecer diversas salas de aula do centro 
– como os ateliês de cerâmica e de pintura, a oficina de 
gravura, as salas de serigrafia, desenho e fotografia. 
Visitaram, também, uma exposição do curso de Moda e 
conheceram a Modateca, Teciteca e projetos do curso de 
Design.

Com organização da Direção de Ensino de Graduação 
(DEG) da Udesc Ceart, em parceria com os Departamentos, 
esta é a segunda vez que o evento é realizado. “O objetivo 
principal é proporcionar experiências positivas aos alunos 
do Ensino Médio para que possam pensar na possibilidade 
de tornarem-se profissionais ou, pelo menos, manter o 
interesse e a curiosidade pela área de artes”, afirma Teresa 
Mateiro, diretora de Ensino de Graduação da Udesc Ceart.

Foto: Laís Moser

Foto: André Manfredini de Lima

Foto: Divulgação

O auditório do bloco amarelo do Centro de Artes da Udesc está de cara 
nova! Foram adquiridas novas cadeiras, em substituição às que estavam 
no local. As novas cadeiras complementaram a reforma do espaço, que em 
fevereiro deste ano ganhou novas cores, persianas, mesas e aparadores. 

No início do ano, marcas da Udesc e do Ceart também foram colocadas 
em letras-caixa na parede, com o objetivo de reforçar a identidade visual da 
universidade para o público interno e externo.
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Fotógrafo italiano ministra curso de 
fotografia criativa na Udesc Ceart

LabDesign da Udesc projeta troféus  
para concurso de gastronomia

Foto: Bianca Sena e Edézio Araújo

Foto: Bianca Sena, Edézio Araújo e Danilo Mônaco

O fotógrafo italiano Antonio Falzetti ministrou um curso de fotografia criativa no Centro de Artes da Udesc, entre os dias 
15 e 18 de setembro. Com o tema “Águas de Florianópolis”, o curso contou com a participação de 17 pessoas, entre 
alunos, egressos e servidores da Udesc, e comunidade externa.

Nos últimos três anos, Falzetti ministrou cursos de fotografia criativa na Escola Livre de Artes da Udesc Joinville, e as 
fotografias realizadas pelos participantes deram origem aos livros Fragmentos Urbanos, Fragmentos da Natureza e 
Fragmentos da Dança, produzidos pelo Laboratório de Design (LabDesign) da Udesc. O livro Fragmentos da Dança 
será lançado em novembro durante a semana comemorativa de 30 anos do Ceart, e uma nova publicação também 
será preparada a partir do curso realizado neste mês.

Durante a Fenaostra, no dia 20 de setembro, foi realizada 
a premiação dos vencedores do Concurso Cultural 
Gastronômico Fenaostra Creative City – nas categorias 
profissional e acadêmico. 

O concurso foi realizado pelo Programa Florianópolis 
Cidade Criativa Unesco da Gastronomia, do qual o Centro 
de Artes da Udesc integra o grupo gestor, e os troféus da 
premiação foram projetados pelo Laboratório de Design 
(LabDesign) da Udesc, com produção do Sesc. Os 
certificados entregues no momento da premiação também 
tiveram a arte preparada pelo LabDesign.

http://www.ceart.udesc.br/eventos/livro-de-fotografias-urbanas-sera-lancado-nesta-segunda-feira-no-centro-de-artes-da-udesc/
http://www.ceart.udesc.br/eventos/udesc-lanca-em-florianopolis-livro-de-fotografias-da-natureza/
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Udesc Ceart abre novo edital para eleição de 
representantes técnicos na Coopta

Novos professores e movimentações funcionais

Cronograma para pagamento de notas fiscais

O Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) lançou nesta terça, 29, novo edital 
para eleição de representação dos técnicos universitários 
do Centro na Comissão Permanente de Pessoal Técnico 
Universitário (Coopta) – Setorial da Udesc Ceart.

As inscrições devem ser realizadas por chapa de 30 de 
setembro a 02 de outubro, das 14h às 18h, na sala da 

• Tomaram posse os novos professores Flávio Augusto Desgranges de Carvalho (Departamento de Artes 
Cênicas) e Cristina Moura Emboaba da Costa Julião de Camargo (Departamento de Música), aprovados 
no Concurso Público nº 01/2015;

• Foi admitida, em caráter temporário, a professora Fernanda Harumi Takano (Departamento de Moda);

• As professoras Icléia Silveira e Lourdes Maria Puls assumiram, respectivamente, a chefia e subchefia do 
Departamento de Moda;

• Os professores Elton Moura Nickel e Walter Dutra da Silveira Neto,  assumiram, respectivamente, a 
chefia e subchefia do Departamento de Design;

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 outubro, para o pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 20 de outubro 
Notas fiscais de venda: 22 de outubro

De acordo com o setor, as notas fiscais de vendas que forem entregues após o dia 22 de outubro serão pagas na 
primeira data de pagamento do mês de novembro. As notas fiscais de serviço que ficarem fora do prazo deverão ser 
canceladas e reemitidas no mês de novembro.

Direção Geral. Estão abertas três vagas de 
representantes, para titulares e respectivos suplentes, 
sendo que podem inscrever-se técnicos universitários, 
efetivos lotados na Udesc Ceart.

A votação ocorre no dia 8 de outubro, das 13h30 às 
18h, na sala da Direção Geral do centro. As informações 
completas estão disponíveis no edital nº 030/2015. 

http://www.ceart.udesc.br/wp-content/uploads/edital_030_2015_COPPTA_CEART.pdf
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Publicadas novas Instruções Normativas

Vestibular de Verão 2016 oferece vagas de trabalho 
para professores, técnicos e alunos da Udesc

Workshop de Filosofia Clínica

O Setor de Sistemas e Normas (SENOR/CPIN), da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), publicou duas novas 
Instruções Normativas voltadas a técnicos e professores da Udesc.

A primeira (IN nº 002/2015 - GAB/PROAD) disciplina no âmbito da Udesc os procedimentos administrativos para 
pagamentos relativos às aquisições e prestações de serviços de terceiros à universidade.  
Com isso, fica revogada a IN nº 004/2013.

Já a segunda (IN nº 003/2015 - PROEN/PROPPG) regulamenta a alocação de carga horária dos servidores em 
capacitação em cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em nível de Doutorado, na modalidade convênios.  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

A Udesc está com inscrições abertas para alunos de graduação, técnicos e 
professores da instituição que queiram trabalhar no Vestibular de Verão 2016, 
que será realizado em 15 de novembro. Com prazo até as 23h59 de 13 de 
outubro, o cadastro deve ser feito na página da seleção e depois no link de 
confirmação que será enviado por e-mail. 

Os servidores podem trabalhar como fiscais, alas, coordenadores locais, 
coordenadores-adjuntos e pessoal de apoio, enquanto os acadêmicos podem 
atuar apenas como fiscais. Os valores das remunerações estão no edital.  
Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

A Coordenação de Recursos Humanos e a Comissão Permanente de Pessoal 
Técnico (COPPTA) estão promovendo um workshop de Filosofia Clínica para 
os servidores da Udesc Ceart, ministrado pelo professor e filósofo Bruno 
Packter. Com seis encontros, o curso tem como tema geral “O eu, o outro e o 
grupo”. O segundo encontro será realizado nesta quinta-feira, 01 de outubro, 
das 16h às 19h na sala básica 2, como a temática “Filosofia Clínica e o que 
achamos de nós mesmos. Ouvir-se existencialmente”.

Os interessados em participar devem entrar em contato com o RH pelo e-mail 
crh.ceart@udesc.br ou pelo telefone (48) 3321-8317.  
As datas dos próximos encontros serão divulgadas em breve. 

Foto: Gustavo Cabral Vaz/Ascom Udesc

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/206/in_002_2015_pagamentos_31082015.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/206/in_003_2015_alocacao_de_carga_horaria_dos_servidores_em_capacitacao_stricto_sensu_doutorado_convenios.pdf
http://www.vestibular.udesc.br/?id=2215
http://vestibular.udesc.br/arquivos/id_submenu/2215/edital_de_selecao_de_fiscais_2016_1.pdf
http://www.udesc.br/?idNoticia=14067
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Nova composição do Concentro

Cronograma de final de ano dos setores 
Financeiro e Compras

No dia 2 de setembro foram eleitos novos professores e técnicos para representação no Conselho de Centro 
(Concentro) do Centro de Artes.

Estavam disponíveis quatro vagas para titulares e respectivos suplentes do corpo docente. Com nove votos válidos, 
foram eleitas as professoras Teresa da Assunção Novo Mateiro (titular) e Daiane Dordete Steckert Jacobs (suplente); e 
com cinco votos válidos foram também eleitos os professores David Omar Nuñez Diban (titular) e João Caligaris Neto 
(suplente).

Já para a representação do corpo técnico universitário, estava disponível uma vaga para titular e respectivo suplente, 
para mandato de dois anos. A chapa 1, composta pelas servidoras Célia Maria da Silva (titular) e Maria Ermita Pereira 
(suplente), foi eleita com 19 votos válidos. Já a chapa 2, formada por Gustavo Pinto de Araújo (titular) e Andréa Oriques 
Santos (suplente), recebeu 17 votos válidos.

O Concentro passa a ter a seguinte composição:

• Presidente/Diretora Geral - Gabriela Botelho Mager 
• Representante dos Diretores - Vicente Concilio 
• Representante dos Diretores - Antonio Carlos Vargas Sant’Anna 
• Chefe do Dep. de Artes Cênicas - Tereza Mara Franzoni (titular) e Sandra Meyer Nunes (suplente) 
• Chefe do Dep. de Artes Visuais - Rosana Tagliari Bortolin (titular) e Sandra Maria Correia Fávero (suplente) 
• Chefe do Dep. de Design - Elton Moura Nickel (titular) e Walter Dutra da Silveira Neto (suplente) 
• Chefe do Dep. de Moda - Icléia Silveira (titular) e Lourdes Maria Puls (suplente) 
• Chefe do Dep. de Música - Alicia Cupani Fabiano (titular) e Maria Bernardete Castelan Póvoas (suplente) 
• Representantes Docentes - Davi Omar Nuñez Diban (titular) e João Calligaris Neto (suplente); Flávio Anthero Nunes 
Vianna dos Santos (titular) e Elton Moura Nickel (suplente); Jociele Lampert de Oliveira (titular) e Maria Raquel da Silva 
Stolf (suplente); Teresa da Assunção Novo Mateiro (titular) e Daiane Dordete Steckert Jacobs (suplente) 
• Representantes Técnicos Universitários - Aline Cristina da Silva Heusi (titular) e Anderson de Oliveira (suplente); Célia 
Maria da Silva (titular) e Maria Ermita Pereira (suplente) 
• Representante Discente de Graduação - Aline Holz (titular) e Lucas Dalbem (suplente) 
 
Faltam ser preenchidas duas vagas de representantes docentes, duas vagas de representantes da comunidade local e 
uma vaga de representante discente de pós-graduação. Novo edital deve ser lançado em outubro deste ano.

30 de outubro 
Último dia para entregar processo com solicitação de 
empenho (IL e DL) no Setor de Compras (solicitação de 
pagamentos para pessoa física, pessoa jurídica, material 
de consumo etc.). Os serviços precisarão ser prestados 
até o dia 07 de dezembro e os materiais entregues até a 
mesma data (inclusive livros e demais materiais impressos 
na Dioesc).

30 de outubro 
Último dia para solicitação de serviços (OS) e materiais 
(AF) de empresas licitadas (passagens, hospedagens, 
fretamento etc.). O serviço precisará ser prestado até 
o dia 07 de dezembro e os materiais entregues até a 
mesma data.

07 de dezembro 
Último dia para recebimento de notas fiscais de serviços 
prestados em 2015 (notas fiscais com data de emissão 
de dezembro/15); notas fiscais referentes aquisição de 
material; e notas fiscais referentes aos contratos mensais 
licitados, por exemplo, serviços terceirizados, fotocópia, 
lavanderia, combustível, telefone, correios etc.
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Expediente Contato

Boletim 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 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!

29 de setembro - Diário Catarinense (Blog What’s Up) 
Nota sobre exposição realizada pelo programa de 
extensão Nupeart

28 de setembro – Notícias do Dia 
Artigo sobre ação do projeto Tubo de Ensaio, coordenado 
por Sandra Meyer, Jussara Xavier e Vera Torres

28 de setembro – Site Tudo Sobre Floripa 
Notícia sobre curso gratuito de música para pessoas com 
autismo oferecido pelo Cead e Ceart

28 de setembro – Site De Olho na Ilha 
Acadêmico da Udesc ministra aulas gratuitas de yoga no 
Itacorubi

24 de setembro – Diário Catarinense (Blog What’s Up) 
Nota sobre Projeto Parque Gráfico, de alunos e egressos 
da Udesc, no Museu da Escola Catarinense

24 de setembro – Site De Olho na Ilha 
Notícia sobre exposição de egresso e mestre em Artes 
Visuais pela Udesc na Galeria Pedro Paulo Vecchietti

23 de setembro – Diário Catarinense (Donna DC) 
Notícia sobre trabalho desenvolvido por egressa de Moda 
da Udesc, que vem atualizando técnicas centenárias 

22 de setembro - Notícias do Dia Online 
Peça teatral “Women’s” completa 15 anos de palcos 
(Notícia sobre peça dirigida pelo professor André Carreira)

22 de setembro - Notícias do Dia 
Concerto por mais brinquedos (Notícia sobre concerto da 
Orquestra Udesc) 
 
22 de setembro – Site De Olho na Ilha 
Orquestra da Udesc faz concerto beneficente  
nesta terça-feira no CIC 

21 de setembro - Site Portal da Ilha 
Orquestra Acadêmica da Udesc realiza concerto 
beneficente em Florianópolis 
 
20 de setembro - Site G1 SC 
Orquestra Acadêmica da Udesc faz concerto beneficente 
na terça-feira

12 de setembro - Diário Catarinense 
Especial do DC sobre exposição Joan Miró traz entrevista 
com Antonio Vargas, professor de Artes Visuais da Udesc

11 de setembro – Site Acontecendo Aqui 
Udesc e Sesc promovem apresentação gratuita do Duo 
Jarvis/Twitchell neste sábado (com professor da Udesc)

09 de setembro – Site Portal da Ilha 
Matéria sobre Fenaostra cita Udesc, integrante do 
Programa Cidade Criativa Unesco da Gastronomia 
 
09 de setembro – Site G1 SC 
Espaço Juarez Machado recebe mostra de fotos de 
dançarinos (Matéria cita livro produzido pelo LabDesign)

08 de setembro - De Olho na Ilha 
Museu da Escola Catarinense recebe exposição de 
trabalhos têxteis contemporâneos

06 de setembro - G1 SC 
Mostra ‘Entrenós’ apresenta arte com materiais têxteis no 
museu da Udesc

04 de setembro – Site Tudo sobre Floripa 
Matéria cita aluna do Centro de Artes da Udesc, 
protagonista em campanha de TV sobre Vestibular

02 de setembro – Site Acontecendo Aqui 
Notícia sobre curso oferecido por egressa  
de Design da Udesc

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/09/29/exposicao-for-those-about-to-rock-interpreta-as-batidas-do-rock/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/09/29/exposicao-for-those-about-to-rock-interpreta-as-batidas-do-rock/?topo=35,2,18,,,35
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/19e86212889ce1b52a47e187b3548baf?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1444160311&Signature=bRvEbQZnV%2FfTaf6DtgaElJCVt34%3D
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/19e86212889ce1b52a47e187b3548baf?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1444160311&Signature=bRvEbQZnV%2FfTaf6DtgaElJCVt34%3D
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/abertas_inscricoes_de_curso_gratuito_de_musica_para_pessoas_com_autismo
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/abertas_inscricoes_de_curso_gratuito_de_musica_para_pessoas_com_autismo
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/academico-da-udesc-ministra-aulas-gratuitas-de-yoga-no-itacorubi.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/academico-da-udesc-ministra-aulas-gratuitas-de-yoga-no-itacorubi.html
http://wp.clicrbs.com.br/whatsup/2015/09/24/projeto-parque-grafico-realiza-feira-de-arte-impressa-no-museu-da-escola-catarinense-em-floripa/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/whatsup/2015/09/24/projeto-parque-grafico-realiza-feira-de-arte-impressa-no-museu-da-escola-catarinense-em-floripa/?topo=67,2,18,,,67
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-eu-e-o-outro-sera-aberta-nesta-quinta-feira-na-galeria-pedro-paulo-vecchietti.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-eu-e-o-outro-sera-aberta-nesta-quinta-feira-na-galeria-pedro-paulo-vecchietti.html
http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/com-uma-linguagem-contemporanea-artesanato-catarinense-ganha-status-de-exclusividade-atualizando-tecnicas-centenarias/
http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/com-uma-linguagem-contemporanea-artesanato-catarinense-ganha-status-de-exclusividade-atualizando-tecnicas-centenarias/
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/283616-peca-teatral-women-s-completa-15-anos-de-palcos-com-turne-por-santa-catarina.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/283616-peca-teatral-women-s-completa-15-anos-de-palcos-com-turne-por-santa-catarina.html
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/bb2850db16eb4a617e97c9ab74d4587f?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1443553648&Signature=pJ4OrCUtsV5opGwXfhe8ylpvtqQ%3D
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/bb2850db16eb4a617e97c9ab74d4587f?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1443553648&Signature=pJ4OrCUtsV5opGwXfhe8ylpvtqQ%3D
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/orquestra-da-udesc-faz-concerto-beneficente-nesta-terca-feira-no-cic.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/orquestra-da-udesc-faz-concerto-beneficente-nesta-terca-feira-no-cic.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=30194
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