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Centro de Artes da Udesc realizou semana cultural 
em Florianópolis em comemoração aos 30 anos

De 09 a 15 de novembro foi realizada em Florianópolis a Semana Comemorativa pelos 30 
anos de fundação do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), que serão completados no dia 11 de dezembro. Durante uma semana, a Udesc 
Ceart levou gratuitamente para diversos espaços culturais da cidade uma programação 
repleta de espetáculos, concertos, exposições e outras atividades.

No dia 09 foi realizada a cerimônia de abertura da Semana Comemorativa, quando foram 
realizadas homenagens para servidores da época de fundação do centro, primeiros diretores, 
primeiros chefes de cada departamento e diretores gerais.

Tendo como mestres de cerimônia Malcon Bauer e Milena Moraes, egressos do curso de 
Teatro da Udesc, a solenidade contou com a apresentação do Coral da Udesc, regida pelo 
professor Sérgio Figueiredo, e da Orquestra Udesc, sob coordenação do professor  
João Titton.

Educação, Cultura e Excelência

A professora Bernardete Castelan Póvoas, que discursou em nome da comissão organizadora 
dos 30 anos do Ceart, afirmou: “No Ceart ensinamos o ofício das artes, ensinamos a ensiná-
las e, sobretudo, a perceber o mundo através do sensível, do detalhe técnico-artístico, 
da exposição de resultados do trabalho individual e coletivo. Cabe salientar a importância 
fundamental que o Centro de Artes vem exercendo na formação artístico-cultural e 
educacional do Estado de Santa Catarina, orientando para a valorização, manutenção e no 
respeito aos bens culturais”, afirmou.

Em seu discurso, a diretora-geral da Udesc Ceart Gabriela Mager ressaltou que o período de 
comemoração pelos 30 anos do centro foi fundamental para o levantamento de sua história 
e destacou três iniciativas que procuram documentar o histórico do Ceart: a Revista Nupeart, 
distribuída na solenidade, que traz artigos sobre a história passada e presente; a revista 
Hallceart, publicação do Núcleo de Comunicação que terá sua quarta edição publicada em 
breve; e um livro sobre o Centro, que está sendo elaborado pelas professoras Vera Collaço, 
Sandra Ramalho e Sandra Makowiecky.

“Um centro plural como o Ceart não poderia deixar de mostrar suas competências em seu 
aniversário. Há 30 anos contribuímos fortemente para a promoção da arte e da cultura, 
formamos profissionais bacharéis e licenciados e desenvolvemos teoria nos campos da arte 
e do design em nosso estado. Esperamos contribuir sempre mais”, afirmou a diretora, que 
também agradeceu a todos que contribuíram com a história do Centro e com os preparativos 
da semana comemorativa.

O reitor Antonio Heronaldo de Sousa destacou o papel do Centro de Artes na universidade: 
“A Udesc entende que a transformação das pessoas em seres humanos completos passa, 
sobretudo, pela valorização da arte e da cultura em todas as formas de expressão. Por isso, 
hoje é uma noite importantíssima”.
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Foto: Laís Moser

À esquerda, homenageados

na Cerimônia de 

30 anos do Ceart

Coral da Udesc. Fotos: Cristiano Prim

À direita, de cima para baixo, Gabriela Mager, 

diretora geral do Ceart; Antonio Heronaldo 

de Sousa, reitor da Udesc; Vicente Concilio, 

presidente da Comissão de 30 anos do Ceart; 

e Bernardete Castelán Povoás,  professora do 

Departamento de Música.

“Duas décadas após a criação da então Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, nascia o 
Centro de Artes. O Ceart veio se juntar aos demais centros para trazer amplitude e profundidade para a universidade 
dos catarinenses, que a partir de 1989 passou a se chamar Universidade do Estado de Santa Catarina. Desde então, o 
Ceart é um dos centros da Udesc que mais se desenvolveu e que mais a desenvolveu”, complementou o reitor.

Foto: Viva Voz
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Homenagens
Durante a solenidade o presidente da comissão de 
organização dos 30 anos do Ceart, Vicente Concilio, 
entregou homenagens para servidores que contribuíram 
com a história do Centro. Os homenageados, ou seus 
representantes, receberam uma fotografia de duas 
esculturas do professor Dimas Rosa, o primeiro diretor-
geral do Ceart, realizadas pelo professor de fotografia 
Cláudio Brandão.

Foram homenageados os seguintes servidores:

- Representantes dos colaboradores terceirizados, há 
30 anos no Ceart: Deise Machado e Maria de Lurdes 
Machado;

- Técnicos administrativos representantes da época de 
fundação do Ceart: Célia Bittencourt, Ivanir Teresinha 
Batisttoti, Leoni Terezinha Beckauser de Oliveira, Neivaldo 
Aguiar, Osvaldina Siegel e Vilma Maria Felix;

- Primeira secretária geral do Ceart: Maria José Castro 
Parucker;

- Primeira diretora de Administração do Ceart: Janete Milis 
Vieira;

- Primeiro diretor de Extensão do Ceart: Prof. Luis Carlos 
Canabarro Machado;

- Primeira diretora de Ensino do Ceart: Profa. Bernardete 
Castelan Póvoas;

- Professor responsável pela obra que homenageia os 
professores do Ceart: Prof. Geraldo Mazzi;

- Diretores da Faed na época da fundação do Ceart: Prof. 
Gilberto Michels e Profa. Terezinha Izabel Muniz;

- Integrantes da comissão para transformação do curso 
de Educação Artística em Centro de Artes: Prof. Dimas 
Rosa, Profa. Bernardete Castelan Póvoas, Profa. Nanci 
Teresinha Batistoti, Prof. Milton Luiz Valente, Profa. Beatriz 
Ângela Cabral Vaz, Prof. Luis Carlos Canabarro Machado, 
Profa. Dilza Délia Dutra, Profa. Maria Dutra Bay;

- Primeira chefe do Departamento de Artes Visuais: Profa. 
Viviane França Faraco;

- Primeira chefe do Departamento de Teatro: Profa. Dilza 
Délia Dutra;

- Primeiro chefe do Departamento de Música: Prof. Carlos 
Lucas Besen;

- Primeiro chefe do Departamento de Design: Prof. Milton 
Valente;

- Primeira chefe do Departamento de Moda: Profa. Sandra 
Rech;

- Reitor da Udesc na época de fundação do Ceart: Lauro 
Ribas Zimmer;

- Diretores Gerais do Ceart: Prof. Dimas Rosa; Prof. Milton 
Valente; Profa. Vera Collaço, Profa. Sandra Ramalho; Prof. 
Jorge Musse; Profa. Albertina Medeiros; Prof. Antonio 
Carlos Vargas Sant’Anna; Prof. Milton de Andrade; Profa. 
Gabriela Mager.

Saiba mais na notícia divulgada no site do Ceart.

Udesc Ceart lança novo vídeo institucional
Durante a solenidade de abertura da Semana Comemorativa 
de 30 anos do Centro de Artes da Udesc foi oficialmente 
lançado o novo vídeo institucional do centro, que está 
disponível para visualização e download no site da Udesc. 
O vídeo apresenta os cursos oferecidos pela instituição e 
mostra diferentes olhares sobre o Ceart.

O material foi realizado pela produtora Cristal Broadcast 
com participação da agência Sambba Propaganda e da 
Udesc Ceart, e será apresentado em solenidades, eventos 
e canais de divulgação da instituição.

Confira aqui o novo vídeo institucional da Udesc Ceart.

Foto: Reprodução
Foto: Viva Voz

http://www.ceart.udesc.br/noticias/cerimonia-de-abertura-de-30-anos-do-centro-de-artes-da-udesc-homenageia-fundadores-do-centro-e-lanca-novo-video-institucional/
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/2360/udesc_ceart.mp4
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Semana Comemorativa Ceart 30 anos

Espetáculo ‘Assemblage’. Foto: Vanessa Soares

Espetáculo ‘BadenBaden’. Foto: Cristiano Prim

Exposições MESC. Foto: Cristiano Prim

Concerto DMU. Foto: Vanessa Soares Espetáculo ‘Preto-a-porter’. Foto: Cristiano Prim
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OCTA Fashion. Foto-divulgação
Espetáculo ‘Rasgue minhas cartas’

Simultaneidades afetivas na geodésica

Feira de arte Flamboiã. 
Foto: Cristiano Prim

Lançamento e
relançamento
de livros e
revistas

Foto: Cristiano Prim

Recital Musicâmara. Foto: Vanessa Soares

Mostra de vídeos Arte Africana Contemporânea

Foto: Cristiano PrimFoto: Cristiano Prim

Foto: Cristiano Prim

Espetáculo ‘Sem Vinténs’

Espetáculo ‘Ignorãça’

Foto: Vanessa Soares

Foto: Cristiano Prim
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Revista Nupeart: 30 anos de história do Ceart

Orquestra da Udesc realizará abertura do Femusc

O 13° volume da revista Nupeart foi lançado e distribuído durante a abertura da 
semana comemorativa de 30 anos do Ceart. Editada pelos professores Teresa 
Mateiro e Guilherme Sauerbronn, esta edição traz artigos sobre a história do 
Ceart, com fatos passados e presentes, e uma seção de homenagens.

A revista foi dividida em três capítulos, sendo que o primeiro chama-se Tempo 
Passado. Esta seção inicia com um artigo da professora Sandra Makowiecky 
sobre o painel de homenagens de Geraldo Mazzi, que fica no hall de entrada do 
Ceart. O segundo, escrito por Sandra Nunes e Sandra Ramalho, trata da trajetória 
do professor e artista Dimas Rosa, primeiro diretor-geral do Centro. O terceiro, de 
Sandra Makowiecky e Marli Henicka, fala sobre a geração de artistas importantes 
em Florianópolis na década de 80, basicamente formados no Ceart.

A seção Tempo Presente traz histórias de docentes do Ceart. Alunos do Mestrado 
em Música entrevistaram os professores Maria Bernardete Castelán Póvoas (DMU), 
Valmor Beltrame (DAC), Jandira Lorenz (DAV), Mara Rúbia Sant’Anna (DMO) e Célio 
Teodorico (DDE), documentando a trajetória dos docentes e suas experiências 
vividas na Udesc Ceart. Por fim, a seção de homenagens foi destinada a docentes 
que faleceram: Osmar Pisani, Dora Bay, Cristina Pessi e José Luiz Kinceler.  
A publicação pode ser retirada na Direção de Ensino de Graduação da Udesc Ceart.

ano com participação dos compositores Leandro Fortes, 
Leo Garcia, Luiz Gustavo Zago e Luiz Sebastião, formados 
em Música pela Udesc.

O festival promove a troca de experiências entre professores 
e alunos vindos de mais de 18 países, através de classes de 
estudos e mais de 200 apresentações abertas ao público.

A Orquestra Udesc é um dos diversos projetos de extensão 
vinculados ao Departamento de Música, que possui 
finalidades de ensino, criação e performance. Dirigida pelo 
professor João Titton, o grupo soma 13 anos de trabalho. 

A Orquestra Acadêmica do Centro de Artes (Ceart) da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi 
convidada para realizar o concerto de abertura do Festival 
de Música Catarinense (Femusc), um dos mais importantes 
festivais de música da América Latina, que acontece de 17 
a 30 de janeiro, em Jaraguá do Sul.  

O grupo foi convidado pelo diretor artístico do Femusc, 
Alex Klein, para participar do festival como Orquestra 
Residente, sendo que irá apresentar na abertura o 
espetáculo “Instrumental da Casa”. O concerto é composto 
pelas músicas do CD homônimo, lançado em junho deste 

Foto: Divulgação
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Série de vídeos conta participação do curso 
de Moda nos 30 anos da Udesc Ceart

Professores de piano da Udesc realizam estreia 
nacional de obra musical com orquestra da Unicamp

Cronograma para pagamento de notas fiscais

Uma série de 19 vídeos está contando a participação do 
curso de Moda nos 30 anos do Centro de Artes da Udesc. 
Até dezembro, a página no Facebook do Laboratório Moda 
e Sociedade publicará entrevistas em vídeo, filmadas na 
universidade, com servidores que testemunharam essa 
história.

Os vídeos integram o projeto de ensino “Ceart 30 anos – 
Moda e história: construção de site colaborativo”, coordenado 
pela professora Mara Rúbia Sant’Anna, do Departamento de 
Moda, cujo objetivo foi desenvolver vídeos que reunissem 
depoimentos de técnicos e professores da Udesc, contribuindo 
para o levantamento histórico do curso de Moda e para a 
comemoração dos 30 anos da Udesc Ceart.

Nos dias 18 e 19 de novembro os professores da Udesc e pianistas Bernardete 
Castelán Póvoas e Luís Cláudio Barros realizaram a estreia nacional do Concerto 
para Piano a Quatro Mãos e Orquestra de Câmera, do compositor brasileiro 
Liduíno Pitombeira, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

Após o sucesso da pré-estreia com a Orquestra Acadêmica da Udesc – sob a 
regência do maestro Sérgio Figueiredo, durante o concerto do Departamento 
de Música na semana comemorativa de 30 anos do Ceart – o duo Castelan 
& Barros apresentou-se agora no Teatro Castro Mendes e na Casa do Lago, 
em Campinas, no estado de São Paulo, sob regência do maestro Alesandro 
Sangiorgi.

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 dezembro, para o 
pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 07 de dezembro 
Notas fiscais de venda: 07 de dezembro

“São fragmentos de memórias que, do ponto de vista histórico, têm grande valor. Se cada entrevista mostra um aspecto 
específico, um olhar geral sobre os depoimentos propõe uma história rica, que pode ser contada de várias maneiras, com 
diferentes valorações e perspectivas. Essa é a importância dessas lembranças e de um projeto como este, que busca 
através da narrativa audiovisual contar como o curso fez parte destes 30 anos do Ceart”, afirma a professora Mara Rúbia 
Sant’Anna.

Foto: Divulgação

https://www.facebook.com/ModaPalavra?fref=ts
https://www.facebook.com/ModaPalavra?fref=ts
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Udesc realizará reforma em telhados e 
clarabóias do Centro de Artes

Udesc migra para telefonia VoIP

Inscrições para eleições ao Consuni e Consad

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realizou no mês de outubro processo de licitação, na modalidade 
de tomada de preços, para contratação de empresa para reforma das clarabóias e da cobertura dos blocos do Centro 
de Artes (Ceart), em Florianópolis, com o objetivo de solucionar problemas de infiltração e umidade.

A empresa vencedora da licitação foi a Dartora Empreiteira de Mão-de-Obra Ltda EPP, e o contrato entre a empresa 
e a Udesc foi assinado na última semana, no dia 17 de novembro. Agora, a empresa participará de uma reunião com 
a Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras (Cepo) da Udesc para emissão da Ordem de Serviço e autorização 
para execução das obras. O prazo para a execução dos serviços é de 90 dias após a solicitação do fiscal do contrato, 
mediante emissão da Ordem de Serviço. 

Será realizada a substituição da clarabóia do prédio central da Udesc Ceart e do prédio do Departamento de Música 
por cobertura em telha sanduíche, e será feita a revisão nos telhados de todos os prédios do centro, com troca das 
mantas de impermeabilização das calhas. Será realizada, ainda, a reforma do telhado do prédio onde se encontram 
setores como a empresa júnior Inventório e a sala de reprografia.

Até o fim deste ano, a Udesc operará com um novo sistema de telefonia com 
voz sobre IP (VoIP), com expectativa de redução de 60% na conta telefônica 
da universidade. Assim que for concluída a implantação dos novos aparelhos, 
serão desligadas as atuais linhas analógicas e, com isso, todos os números de 
telefone também mudarão.

No Centro de Artes, o novo número geral será (48) 3664-8300. Os novos números 
podem ser conferidos no site www.telefones.sc.gov.br e, no mês de dezembro, 
serão encaminhados também por e-mail pelo Núcleo de Comunicação.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) preparou um 
manual com um tutorial sobre o novo sistema, disponível no site da Udesc, e a 

O Centro de Artes da Udesc está com inscrições abertas 
para professores, técnicos universitários e alunos de 
graduação interessados em participar do Conselho 
Universitário (Consuni), e professores interessados no 
Conselho de Administração (Consad). 

Para o Consuni estão disponíveis:

- 06 (seis) vagas para titular e respectivo  
suplente do corpo docente; 
- 01 (uma) vaga para titular e respectivo  
suplente do corpo técnico administrativo; 
- 01 (uma) vaga para titular e respectivo  
suplente do corpo discente.

Para o Consad estão disponíveis:

- 03 (três) vagas para titular e respectivo  
suplente do corpo docente 

As inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de 
dezembro, das 14h às 18h, na Direção Geral da Udesc 
Ceart. Saiba mais na notícia divulgada no site da Udesc 
Ceart e no edital Ceart nº 035/2015.

Secretaria de Comunicação (Secom) divulgou um resumo das principais funcionalidades do novo aparelho, que pode ser 
consultado no Comunica Udesc de 19 de novembro – informativo destinado aos servidores da universidade.

Texto: Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Foto: Divulgação

 www.telefones.sc.gov.br
www.telefones.sc.gov.br
http://www.udesc.br/?id=2249
http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-ceart-abre-inscricoes-para-eleicoes-de-representantes-no-consuni-e-consad/
http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-ceart-abre-inscricoes-para-eleicoes-de-representantes-no-consuni-e-consad/
http://www.ceart.udesc.br/wp-content/uploads/edial_35_2015_consuni_consad.pdf
http://www.udesc.br/?id=2249
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Servidores da Udesc Ceart participam do Jisudesc

Entre os dias 20 e 22 de novembro foi 
realizada em Florianópolis a 11ª edição 
dos Jogos de Integração dos Servidores 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Jisudesc). O Centro de 
Artes, representado por 21 servidores, 
alcançou o 7º lugar na classificação 
geral. O Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefid) foi o campeão dos 
jogos, que reuniu neste ano quase 400 
participantes de toda a universidade.

Durante o evento a Udesc entregou 
a Medalha do Mérito Funcional Alice 
Guilhon Gonzaga Petrelli de 2015 para 
servidores que foram eleitos na Reitoria 
e nos centros e menções honrosas para 
professores e técnicos que completaram 

Servidores do Ceart vestem-se de azul em 
apoio à campanha Novembro Azul

O Centro de Artes da Udesc aderiu novamente neste ano à campanha nacional de combate ao câncer de próstata 
- Novembro Azul, que tem o objetivo de compartilhar informações e conscientizar sobre a importância da detecção 
precoce da doença. Servidores da Udesc Ceart vestiram-se de azul no dia 30 de novembro em adesão à campanha de 
conscientização.

30 de serviços prestados. O servidor Neivaldo Nailton de Aguiar recebeu a Medalha do Mérito Funcional e os servidores 
Albertina Pereira Medeiros, Carlos Augusto Siegel, Maria Aparecida Clemêncio e Maria Ermita Pereira receberam a menção 
honrosa pelos 30 anos de serviço na Udesc. Saiba mais na matéria divulgada pela Udesc e confira todos os resultados 
no boletim divulgado pela Proex.

Texto: Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Foto: Morgana Fortuna

Foto: Carol Andrade

Foto: Divulgação

http://www.udesc.br/?idNoticia=14526
http://udesc.br/arquivos/id_submenu/2312/boletim_final.pdf


10

b
ol

et
im

 c
ea

rt

novembro//2015//#14

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.

26 de novembro – De Olho na Ilha 
Udesc realiza oficina e concerto de música e dança 
barroca francesa

15 de novembro - Missão Casa (ClicRbs) 
Notícia sobre artista plástica Adri Volpi, formada pela 
Udesc 

14 de novembro - ND online 
Reportagem cita projeto Música para quem Precisa, do 
Departamento de Música da Udesc

13 de novembro – Notícias do Dia 
Desfile dos formandos em moda da Udesc traz inovações 
e antecipa tendências 

12 de novembro - Adri Buch (A Notícia) 
Brilho extra de Ana Cláudia Michels no Octa Fashion

11 de novembro - AdjoriSC 
Comemoração dos 30 anos do Ceart terá concerto do 
Departamento de Música da Udesc

11 de novembro - Jornal Floripa 
Concerto do Departamento de Música da Udesc ocorre 
nesta quinta, integrando as comemorações de 30 anos

11 de novembro - Whats up (Diário Catarinense) 
Trendsetter: turma de Design de Moda da Udesc prepara 
desfile, exposição e revista de formatura

10 de novembro - Governo de SC 
Concerto do Departamento de Música da Udesc integra 
as comemorações de 30 anos do Ceart

10 de novembro - Governo de SC 
Espetáculos teatrais serão apresentados na semana 
comemorativa de 30 anos da Udesc Ceart 
 

09 de novembro - Diário Catarinense 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc 
 
09 de novembro - ND Impresso 
Os 30 anos do Ceart da Udesc 
 
09 de novembro - G1 SC 
Udesc realiza programação cultural gratuita  
pelos 30 anos do Ceart

09 de novembro – Itapema FM 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc

09 de novembro - Jornal de Santa Catarina 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc

09 de novembro - Hora de Santa Catarina 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc 
 
09 de novembro - De olho na Ilha 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart

09 de novembro - Portal makingOf 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart

09 de novembro - Governo de SC 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart com 
semana cultural em Florianópolis a partir desta segunda

07 de novembro - Notícias do Dia 
Notícia sobre exposição “A Força da Matéria: Joan 
Miró” cita alunos formados em Artes Visuais pela Udesc

06 de novembro - Hora de Santa Catarina 
Mário Motta: Ceart da Udesc comemora 30 anos com 
semana cultural

04 de novembro - Portal da Ilha  
Centro de Artes da Udesc comemora 30 anos

02 de novembro - Diário Catarinense (What’s up) 
Notícia sobre egressa do curso de Moda
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