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Alunos e servidores podem se inscrever para 
operação Rondon até domingo

Nova professora
• Tomou posse no mês de outubro a nova professora Thaís Lopes Nicolau (Departamento de 
Música), aprovada no Concurso Público nº 01/2015 para a área de Piano.

O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
ficará com inscrições abertas na internet até domingo, 8, para acadêmicos e servidores 
interessados em participar da próxima operação, que ocorrerá entre 1º e 12 de março, em 
comunidades do Vale do Itajaí.

Os professores e técnicos da Udesc poderão coordenar as atividades da operação nas 
oito áreas da extensão: educação; saúde; ambiente; direitos humanos e justiça; cultura; 
comunicação; trabalho; e tecnologia e produção. 

O Núcleo Extensionista Rondon já promoveu dez operações desde 2010, com cerca de 1,9 
mil extensionistas participantes e quase 165 mil pessoas atendidas em Santa Catarina, além 
de seis cidades do Paraná, cinco de Goiás e uma da Argentina.

A última operação, Elpídio Barbosa, beneficiou mais de 24 mil pessoas de seis municípios do 
Norte Catarinense em julho deste ano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 
3321-8032, das 13h às 19h, pelo e-mail projrondon09@gmail.com e na página do núcleo no 
Facebook. Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

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 novembro, para o 
pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 20 de novembro 
Notas fiscais de venda: 23 de novembro

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

Cronograma para pagamento de notas fiscais

http://eventos.virtual.udesc.br/nerudesc
http://www.udesc.br/?idNoticia=14329
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Centro de Artes da Udesc comemora 30 anos 
com semana cultural em Florianópolis

De 09 a 15 de novembro o Centro de Artes (Ceart) da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realiza 
em Florianópolis uma semana comemorativa pelos 30 anos 
de fundação do centro. O evento faz parte da programação 
dos 50 anos da Udesc.

A programação inicia oficialmente no dia 09, às 19h30, 
com a cerimônia de abertura e homenagens no auditório 
da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(Fiesc). Alunos, servidores, egressos, aposentados, 
imprensa e o público em geral estão convidados a prestigiar 
a solenidade, que contará com apresentações culturais e 
homenagens a professores e técnicos.

Ao longo da semana a instituição levará gratuitamente para 
diversos espaços culturais da cidade uma programação 
repleta de apresentações teatrais, musicais, desfile de 
moda, exposições, entre outras atividades.

“A ideia é trazer para a sociedade um panorama da 
produção de todas as áreas que compõem o Centro de 
Artes, com o objetivo de mostrar o que fazemos e atrair as 
futuras gerações”, afirma Vicente Concilio, presidente da 
comissão organizadora dos 30 anos.

“Há pouco mais de um ano começamos a organizar a 
comemoração dos 30 anos do Ceart, cuja maior motivação 

é levar nossa produção cultural para a sociedade. Além 
disso, aproveitar o momento para documentar a história, 
agradecer e homenagear aos que nos precederam e 
fundaram o Centro. Esperamos que a semana comemorativa 
seja muito exitosa e que a sociedade aprecie as exposições 
e espetáculos”, afirma a diretora-geral da Udesc Ceart, 
Gabriela Mager.

A programação inclui encenações de montagens originadas 
na Udesc, como Assemblage, Preto-à-Porter, $em VinténS, 
BadenBaden, Rasgue minhas cartas e Ignorãça; concerto 
de professores do Departamento de Música e concerto 
do grupo Musicâmara Ceart; exposições de Artes Visuais, 
Design, Moda e Teatro; mostra de vídeos sobre arte africana 
contemporânea; lançamentos e relançamento de livros e 
revistas; feira de publicações e artistas; e o OCTA Fashion 
2015, desfile que é considerado o maior evento acadêmico 
de Moda do Brasil.

As atividades são gratuitas e os ingressos para espetáculos 
teatrais e concertos musicais serão distribuídos no local 
uma hora antes de cada apresentação. “A Semana dos 30 
anos do Centro de Artes foi pensada por uma comissão 
composta por professores de todos os departamentos 
– professores de várias gerações, desde fundadores do 
centro até gerações mais recentes – e representantes 
técnicos e discentes”, complementa Concilio.
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Udesc Ceart realiza campanha de divulgação em  
comemoração aos 30 anos do Centro

O Centro de Artes da Udesc comemora 30 anos de fundação 
no dia 11 de dezembro. Entre as ações comemorativas, 
uma campanha de divulgação da instituição também está 
sendo realizada para marcar a data.

De 2 a 29 de novembro, outdoors com a campanha de 
divulgação da Udesc Ceart estarão em circulação na Grande 
Florianópolis, além do frontlight localizado no campus da 
Udesc, no Itacorubi. A arte foi concebida e desenvolvida 
pelos alunos do curso de Design Gráfico da Udesc Ceart, 
Edézio Araújo Jr., Fernando Lima Dal Bó e Bianca Sena, 
com orientação da professora e designer Gabriela Mager.

.Sobre o processo de desenvolvimento da arte,  Edézio 
Araújo explica que o grupo desenvolveu o trabalho levando 
em consideração de que deveria ser artístico e causar um 
certo estranhamento no público.  “Queríamos que fosse 

inspirador, que as pessoas olhassem e dissessem: quero ir 
lá para ser um artista”, complementa Fernando.

O outdoor traz as palavras “Educação”, “Cultura” e 
“Excelência” em destaque e informa à sociedade os 
cursos oferecidos na Udesc Ceart. No plano de fundo, foi 
realizada uma composição com uma foto da arquitetura do 
centro. “Buscamos passar uma ideia de conjunto”, afirma 
Fernando.

Os demais materiais de divulgação da Semana 
Comemorativa de 30 anos do Centro, como convites, 
cartazes, flyers e banners também foram produzidos 
pelos alunos. O acadêmico Edézio ressalta o processo 
de aprendizagem com a produção dos materiais: “Com 
o desafio vem o aprendizado. Agora nos sentimos mais 
preparados para os desafios”.

Homenagem ao dia do professor

No dia do professor, 15 de outubro, o Centro de Artes da Udesc contou com uma programação especial organizada 
pela Direção de Ensino de Graduação,nos períodos da manhã e da tarde. Os professores foram convidados para um 
café com a Dona Bilica, interpretada pela atriz Vanderléia Will, egressa do curso de Teatro.
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Revista sonbre teatro de formas animadas 
da Udesc é lançada em evento na França

Udesc realiza conferência internacional de Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação

No dia 16 de setembro, abrindo o Rencontre Internationale sur la 
Formation aux Arts de la Marionnette, na França, foi lançada a edição 
14 da Revista Móin Móin, uma publicação conjunta da Sociedade 
Cultura Artística de Jaraguá do Sul - SCAR e do Programa de Pós-
Graduação em Teatro da Udesc. 

Nesta edição, que teve como tema Filosofias da Formação 
Profissional no Teatro de Formas Animadas foram publicados 13 
artigos de estudiosos, artistas e pedagogos da área: Boris Goldovsky 
(Rússia); Fabrizio Montecchi (Itália); Greta Bruggeman (França); Hadas 
Ophrat (Israel); Henryk Jurkowski (Polônia); Irina Niculescu (EUA); John 
Bell (EUA); Lucile Bodson (França); Marek Waszkiel (Polônia); Marthe 
Adam Canadá); Nicolas Gousseff (França); Tito Lorefice (Argentina); 
Tan Zhiyuan (China); Wang Xiaoxin (China). Destes, 11 estiveram 
presentes na abertura do evento.

Com o objetivo de debater a inovação nas áreas de 
Design, Engenharia e Gestão, o Centro de Artes (Ceart) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
realizou em Florianópolis, entre os dias 7 e 10 de outubro, 
a 4ª Conferência Internacional de Design, Engenharia e 
Gestão para a inovação – Idemi 2015. Aproximadamente 
280 pessoas participaram da conferência, que nesta 
edição teve como tema “Inovando sem limites”.

Seis palestrantes participaram do evento, provenientes 
do Brasil, Argentina, México, Espanha e Finlândia. 
Desde a sua primeira edição, em 2009, o Idemi vem se 
consolidando como um importante espaço para o debate 
dos avanços nas pesquisas em Design, Engenharia e 
Gestão – e áreas correlatas, tais como Ergonomia e 
Arquitetura – e da contribuição destas pesquisas  
para a inovação.

O evento é um fórum científico organizado em parceria
entre a Udesc, Universidade do Porto e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Realizado alternadamente no 
Brasil e em Portugal, consolidou-se como um dos principais espaços de debate sobre os avanços e inovações nas 
áreas que pretende discutir.

Cerimônia de abertura do evento, o qual contou com a participação de  
palestrantes do Brasil, Argentina, México, Espanha e Finlândia. Foto: Divulgação

O Rencontre Internationale sur la Formation aux Arts é organizado pela Comissão Profissional da UNIMA e aconteceu 
no Institut International de la Marionnette, na cidade de Charleville-Mézières. Durante o lançamento os professores Níni 
Beltrame e Paulo Balardim reafirmaram os objetivos da Udesc e da SCAR ao publicar a Móin-Móin. 

Criada em 2005, a revista tem como objetivo contribuir com a formação de professores, artistas e público interessado 
no Teatro de Formas Animadas. Pioneira, foi a primeira revista sobre Teatro de Bonecos no país.

Abertura do evento. Foto: Divulgação
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Udesc Ceart adere à campanha Outubro Rosa

Foto: Victor Milezzi

Foto: Divulgação

O Centro de Artes da Udesc aderiu novamente neste ano ao movimento 
internacionalmente conhecido como Outubro Rosa, que tem o objetivo de 
compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização 
sobre a importância da detecção precoce da doença.

Os servidores técnicos da Udesc Ceart vestiram-se de rosa no dia 28 de outubro 
e a fachada do bloco administrativo recebeu iluminação especial durante o mês.

Servidores visitam exposição no Masc

Foto: Gabriela Mager

No dia 20 de outubro a Comissão Permanente de Pessoal Técnico (Coopta) do Centro de Artes da Udesc promoveu 
uma visita dos servidores técnicos à exposição Joan Miró - A Força da Matéria, no Museu de Arte de Santa Catarina 
(Masc). A visita foi guiada pelo professor Antônio Vargas, que explicou detalhes sobre a vida e obra do artista.

Abertura do evento. Foto: Divulgação
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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: 

Carol Andrade e Victor Milezzi    

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. 

22 de outubro de 2015 – Notícias do dia 
30 anos de participação do curso de Moda na história do 
Centro de Artes da Udesc

22 de outubro de 2015 – Timbonet 
Matéria sobre OCTA Fashion de 2015

20 de outubro – Notícias do dia 
Participação do curso de Teatro da Udesc Ceart no 
evento Floripa Teatro

16 de outubro de 2015 - De olho na Ilha 
Recital de piano do Núcleo de Excelência em Piano da 
Udesc Ceart

15 de outubro de 2015 – Notícias do Dia 
Reportagem sobre a participação da dançarinha e 
coreógrafa Marina Abib no Tubo de Ensaio

14 de outubro de 2015 – Notícias do Dia 
Exposição de fotografias sobre vida pós-bomba de 
Hiroshima e Nagasaki no Mesc

12 de outubro de 2015 – Gazeta do Povo 
Contribuição do professor Valmor Beltrame do curso de 
Artes Cênicas da Udesc para a matéria sobre teatro com 
bonecos

11 de outubro de 2015 – ClicRBS 
Divulgação do bate-papo com a dançarina e coreógrafa 
Marina Abid no Centro de Artes da Udesc

11 de outubro de 2015 – Gazeta do povo  
Participação do professor Valmor Beltrame do curso de 
Artes Cênicas da Udesc na matéria sobre teatro com 
bonecos 
 
09 de outubro de 2015 – Jornal de Laguna 
Matéria sobre aluna da Udesc premiada nacionalmente 
 
 

06 de outubro de 2015 – Planeta Universitário 
Divulgação da conferência internacional de Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação, organizada pela 
Udesc 
 
06 de outubro de 2015 – G1 
Divulgação do Ciclo de Investigações em Artes Visuais na 
Udesc Ceart

06 de outubro de 2015 – Diário da Manhã 
Participação do professor da Udesc Vicente Concilio no 2° 
Encontro de Docência em Teatro

06 de outubro de 2015 – Notícias do Dia 
Participação dos alunos do curso de Teatro da Udesc na 
3° Cena Emergente

06 de outubro de 2015 – ClicRbs (Missão Casa) 
Divulgação da conferência internacional de Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação, organizada pela 
Udesc 
 
06 de outubro de 2015 – Jornal Floripa 
Realização da conferência internacional de Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação, organizada pela 
Udesc

06 de outubro de 2015 – Acontecendo Aqui  
Divulgação da conferência internacional de Design, 
Engenharia e Gestão para a inovação, realizada pela 
Udesc

05 de outubro de 2015 – Notícias do Dia 
Matéria sobre Mostra Universitária de Teatro

05 de outubro de 2015 – Floripa News 
Divulgação da mostra de Teatro Universitário com 
participação do curso de Teatro da Udesc

01 de outubro de 2015 – Hora de Santa Catarina  
Divulgação das inscrições para o curso de música para 
pessoas com autismo na Udesc 

01 de outubro de 2015 – Revista GQ Brasil 
Matéria sobre estilista formado pelo curso de Moda da 
Udesc que ganhou destaque no exterior

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/colunas/carlos-damiao/288985-uma-mudanca-de-filosofia-no-desenho-urbano.html# 
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/288985-uma-mudanca-de-filosofia-no-desenho-urbano.html# 
http://www.timbonet.com.br/octa-fashion-2015-desfila-moda-com-muita-arte/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/288757-floripa-teatro-confira-a-programacao-completa-ate-o-fim-de-semana.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/288757-floripa-teatro-confira-a-programacao-completa-ate-o-fim-de-semana.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/criancas-e-adolescentes-do-nucleo-de-excelencia-em-piano-da-udesc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/criancas-e-adolescentes-do-nucleo-de-excelencia-em-piano-da-udesc.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/287643-nova-etapa-do-tubo-de-ensaio-recebe-a-dancarina-e-coreografa-marina-abib.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/287643-nova-etapa-do-tubo-de-ensaio-recebe-a-dancarina-e-coreografa-marina-abib.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-gratuita-em-florianopolis-mostra-vida-pos-bomba.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-gratuita-em-florianopolis-mostra-vida-pos-bomba.html
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/f99ac47275aa281c8e4b9b7a1b86f783?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1445364025&Signature=5J%2BTtHmph1jziLHmmketpsGKjoA%3D
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/f99ac47275aa281c8e4b9b7a1b86f783?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1445364025&Signature=5J%2BTtHmph1jziLHmmketpsGKjoA%3D
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/f99ac47275aa281c8e4b9b7a1b86f783?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1445364025&Signature=5J%2BTtHmph1jziLHmmketpsGKjoA%3D
http://wp.clicrbs.com.br/visor/2015/10/11/gingado-dos-bons/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/visor/2015/10/11/gingado-dos-bons/?topo=67,2,18,,,67
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/teatro/teatro-de-bonecos-abraca-gente-grande-343hw4fttqf7330ep0r94wjla
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/teatro/teatro-de-bonecos-abraca-gente-grande-343hw4fttqf7330ep0r94wjla
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/teatro/teatro-de-bonecos-abraca-gente-grande-343hw4fttqf7330ep0r94wjla
http://jornaldelaguna.com.br/estatua-de-nossa-senhora-da-gloria-aluna-da-udesclaguna-ganha-premiacao-nacional-2/
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-63/conferencias-mainmenu-66/35273-udesc-realiza-conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao-a-a-partir-desta-quarta-feira
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-63/conferencias-mainmenu-66/35273-udesc-realiza-conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao-a-a-partir-desta-quarta-feira
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestras-mainmenu-63/conferencias-mainmenu-66/35273-udesc-realiza-conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao-a-a-partir-desta-quarta-feira
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/evento-gratuito-na-udesc-em-florianopolis-discute-artes-visuais.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/evento-gratuito-na-udesc-em-florianopolis-discute-artes-visuais.html
http://diariodamanhapelotas.com.br/site/a-pedagogia-do-teatro-em-sala-de-aula/
http://diariodamanhapelotas.com.br/site/a-pedagogia-do-teatro-em-sala-de-aula/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/286183-evento-no-sesc-em-florianopolis-reune-mais-de-150-artistas-para-discutir-e-mostrar-linguagens.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/286183-evento-no-sesc-em-florianopolis-reune-mais-de-150-artistas-para-discutir-e-mostrar-linguagens.html
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/10/06/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/10/06/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/10/06/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-a-inovacao/?topo=35,2,18,,,35
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=15387
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=15387
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=15387
http://www.acontecendoaqui.com.br/design/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-inovacao-comeca-nesta-quarta
http://www.acontecendoaqui.com.br/design/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-inovacao-comeca-nesta-quarta
http://www.acontecendoaqui.com.br/design/conferencia-internacional-de-design-engenharia-e-gestao-para-inovacao-comeca-nesta-quarta
http://www.floripanews.com.br/noticia/8893-mostra-universitaria-de-teatro-acontece-em-outubro-em-florianopolis-prainha
http://www.floripanews.com.br/noticia/8893-mostra-universitaria-de-teatro-acontece-em-outubro-em-florianopolis-prainha
http://www.floripanews.com.br/noticia/8893-mostra-universitaria-de-teatro-acontece-em-outubro-em-florianopolis-prainha
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/10/espaco-do-trabalhador-udesc-abre-inscricoes-de-curso-gratuito-de-musica-para-pessoas-com-autismo-4859606.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/10/espaco-do-trabalhador-udesc-abre-inscricoes-de-curso-gratuito-de-musica-para-pessoas-com-autismo-4859606.html
http://gq.globo.com/Estilo/Moda-masculina/noticia/2015/10/estilista-brasileiro-e-destaque-no-exterior-unindo-moda-e-sustentabilidade.html
http://gq.globo.com/Estilo/Moda-masculina/noticia/2015/10/estilista-brasileiro-e-destaque-no-exterior-unindo-moda-e-sustentabilidade.html

