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Servidores elegem novos representantes da Udesc 
Ceart para o Consuni

Movimentações Funcionais

No dia 8 de dezembro foi realizada eleição para escolha de representantes docentes e 
técnicos da Udesc Ceart no Conselho Universitário (Consuni).  
Foram eleitas as seguintes chapas: 
 
Representantes Docentes no Consuni

Profa. Daiane Dordete Steckert Jacobs, Titular;
Prof. Stephan Arnulf Baumgartel, Suplente. 

Profa. Sandra Regina Ramalho e Oliveira, Titular;
Profa. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, Suplente. 

Representantes Técnicos no Consuni

Gustavo Pinto de Araújo, Titular;
Andréa Oriques Santos, Suplente. 

Restaram quatro vagas para representantes docentes e uma vaga para representação 
discente, ambas no Consuni. As três vagas de representantes docentes para o Consad 
também não foram preenchidas.

A professora Daiane Dordete Steckert Jacobs assumiu a chefia do Departamento de Artes 
Cênicas, tendo como subchefe a professora Márcia Pompeo.

Inscrições abertas para programa Erasmus

Até 14 de fevereiro, o programa de cooperação e mobilidade universitária Erasmus Mundus, da 
União Europeia, receberá inscrições de estudantes de graduação e de doutorado, de professores 
e de técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). As opções de destino são as 
universidades de Babes-Bolyai (Romênia); Castilla-La Mancha (Espanha); Hochschule (Alemanha); 
Lille (França); Luxemburgo (Luxemburgo); Patras (Grécia); Porto (Portugal); Roma (Itália); e Zilina 
(Eslováquia). Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.
Fonte: Assessoria de Comunicação da UIdesc

http://www.udesc.br/?id=1921
http://www.udesc.br/?idNoticia=14654
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Departamento de Artes Visuais inaugura  
novo espaço expositivo

Fotos: Divulgação

A exposição “Matéria Pictórica”, dos alunos de pintura 
da 4ª fase do curso de Artes Visuais do Centro de Artes 
(Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), inaugurou no dia 2 de dezembro o novo espaço 
expositivo do Departamento de Artes Visuais (DAV). 

O hall do prédio do DAV ganhou paredes móveis, 
adaptando o espaço para apoiar os programas de ensino, 
pesquisa e extensão. O projeto teve início no começo 
de 2015, quando o colegiado do Departamento decidiu 
em reunião por regulamentar o uso do espaço do hall, 
adaptando-o como espaço expositivo. Ficou acertado 
que as paredes externas do prédio seriam destinadas aos 
trabalhos em graffiti, e que as paredes internas acolheriam 
os trabalhos das demais disciplinas dos cursos do DAV.

Durante o período da atual chefia do departamento, a 
professora Rosana Bortolin levou a ideia adiante com o 

apoio das professoras Elaine Schmidlin, Sandra Fávero e 
Silvana Macedo. 

 O uso do espaço será organizado de acordo com a 
solicitação de cada aluno ou professor que desejar 
utilizá-lo. Os interessados devem enviar uma solicitação 
para a chefia do DAV agendando seu evento. Ao final, 
o expositor assume a responsabilidade de entregar 
as paredes pintadas e em perfeitas condições para o 
próximo que for utilizar. 

A criação do espaço foi apoiada pela professora Gabriela 
Mager, diretora-geral da Udesc Ceart; Teresa Mateiro, 
diretora de Ensino; Aline Heusi, diretora de Administração; 
Andréa Oriques Santos, coordenadora dos Serviços 
Gerais, e por Helton Matias, aluno da especialização em 
Arte no Campo.

Foto: Carol Andrade
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Udesc Ceart distribui nova edição do  
calendário de mesa

Udesc Ceart realiza seminário de integração  
entre servidores

Servidores do Centro de Artes da Udesc estão recebendo 
a nova edição do calendário de mesa, destinado ao ano 
de 2016. Os professores poderão retirar o calendário nos 
respectivos departamentos, e os técnicos que ainda não 
receberam podem solicitar o material na Direção Geral.

O calendário traz imagens atuais relacionadas aos cursos 
de graduação oferecidos pelo Ceart e composições 
gráficas realizadas a partir de cada foto escolhida. O 
projeto gráfico, editoração e capa foram elaborados por 
alunos do curso de Design Gráfico da Udesc: Bianca 
Sena, Rodrigo Quiquio, Edézio Araújo e Fernando Dal Bó.

Na tarde da última sexta-feira, 11 de dezembro, a Udesc Ceart realizou o 2º Seminário de Integração do Centro de 
Artes, evento voltado aos servidores técnicos, diretores, chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação. 
Realizado no hotel Quinta da Bica D’Água, o seminário teve como objetivo reunir a equipe administrativa, possibilitando 
a aproximação dos gestores com suas equipes de trabalho e a integração com as demais equipes e áreas do Centro. 
A professora Vera Collaço foi convidada para falar sobre os 30 anos da Udesc Ceart, compartilhando memórias e 
histórias. 

Painel grafitado
Em dezembro, os acadêmicos André Pardini, artista conhecido como 
“Ué“, e Monique Cavalcanti, a “Gugie“, do curso de Artes Visuais da 
Udesc, concluíram o trabalho em grafite em uma parede próxima ao 
Restaurante do Campus I. A iniciativa partiu da Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Comunidade (Proex), e a proposta foi submetida ao colegiado 
do Departamento de Artes Visuais, que a aprovou. Saiba mais na notícia 
divulgada pela Udesc. Fonte: Com informações da Ascom Udesc

Fotos: Divulgação

Foto: Ivan Tonon

http://www.udesc.br/?idNoticia=14554
http://www.udesc.br/?idNoticia=14554
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Udesc Ceart fecha o ano com exposições
de Artes Visuais em Florianópolis
Entre dezembro e janeiro, o Centro de Artes da Udesc 
promove três exposições de Artes Visuais gratuitas e 
abertas ao público, em diferentes locais de Florianópolis.

Promovida por alunos de Artes Visuais, a exposição 
Fotografia e Etc traz ao público fotografias, pinturas, 
cerâmicas, gravuras e vídeos. As obras, expostas até 
o dia 10 de janeiro no Museu de Imagem e Som, são 
resultado da disciplina de Processos Fotográficos, 
ministrada pelo professor Esdras Pio Antunes da Luz. 

Já o Estúdio de Pintura Apotheke, coordenado por 
Jociele Lampert, apresenta Vorkus. Até o dia 20 de 
janeiro estarão expostas na Galeria Pedro Paulo Vecchietti 
pinturas dos 22 artistas que compõem o estúdio. 

No Espaço Oficina - Galeria Estúdio, até 30 de dezembro, 
o programa de extensão coordenado pela professora 
Rosana Bortolin promove a exposição Semelhanças e 
diferenças, que apresenta os trabalhos em cerâmica das 
artistas Marina Takase e Marina Uieara.

Serviço

O QUÊ: Exposição Vorkus 
ONDE: Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo Vecchiett (Praça 
15 de Novembro, 180, Centro - Florianópolis/SC) 
VISITAÇÃO: Até 20 de janeiro, das 13h às 19h de segunda a 
sexta-feira, e das 12h às 17h aos sábados

O QUÊ: Exposição Fotografia e Etc. 
ONDE: Espaço expositivo do Museu de Imagem e Som de 
Santa Catarina (MIS/SC) - Centro Integrado de Cultura (Av. Gov. 
Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica - Florianópolis/SC) 
VISITAÇÃO: Até 10 de janeiro, de terça a sábado, das 10h30 às 
20h30; domingos e feriados, das 10h às 19h30. 
INFORMAÇÕES: (48) 3953-2329

O QUÊ: Exposição Semelhanças e diferenças 
QUANDO: Até 30 de dezembro, por meio de agendamento pelo 
telefone (48) 99832395. 
ONDE: Espaço Oficina - Galeria Estúdio (Rua São Brás, 42, 
Cacupé, Florianópolis/SC)

Udesc Ceart na Mídia
Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia recentemente. 

17 de dezembro - Diário Catarinense 
Matéria sobre Publicação de Artista cita projetos da Udesc 
e depoimento da professora Regina Melim

17 de dezembro - A Notícia 
Matéria sobre Publicação de Artista cita projetos da Udesc 
e depoimento da professora Regina Melim 
 
16 de dezembro - Site De Olho na Ilha 
Notícia sobre exposição Vorkurs, do  Estúdio de Pintura 
Apotheke 
 

11 de dezembro - Diário Catarinense 
Matéria sobre o estilista Reidaviqui Davilli, egresso da 
Udesc  
 
11 de dezembro - Diário Catarinense 
Divulgação de apresentação do espetáculo “Rasgue 
minhas cartas” 
 
10 dezembro - Notícias do Dia 
Nota sobre apresentação do Coral e Orquestra da Udesc

Expediente

Exposição Vorkus. Foto: Divulgação Exposição Semelhanças e diferenças. Foto: Divulgação

http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2015/12/publicacao-de-artista-uma-galeria-de-arte-nas-maos-4932728.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2015/12/publicacao-de-artista-uma-galeria-de-arte-nas-maos-4932728.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/publicacao-de-artista-uma-galeria-de-arte-nas-maos-4932728.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/publicacao-de-artista-uma-galeria-de-arte-nas-maos-4932728.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/galeria-municipal-de-arte-abre-nesta-quarta-a-ultima-exposicao-do-ano-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/galeria-municipal-de-arte-abre-nesta-quarta-a-ultima-exposicao-do-ano-.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/moda-que-transforma-a-realidade-conheca-o-estilista-reidaviqui-davilli-4928602.htm
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/moda-que-transforma-a-realidade-conheca-o-estilista-reidaviqui-davilli-4928602.htm
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/mario-motta-hoje-tem-ultima-apresentacao-de-2015-de-rasgue-minhas-cartas-4927657.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/mario-motta-hoje-tem-ultima-apresentacao-de-2015-de-rasgue-minhas-cartas-4927657.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/295150-elefantes-coloridos-e-cheios-de-arte-pelas-ruas-da-capital-na-elephant-parade.html#
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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 

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

10 de dezembro - Notícias do Dia (impresso) 
Adolescentes em risco social participam de curso do 
Ecomoda na Udesc

10 dezembro - Notícias do Dia 
Adolescentes em risco social participam de curso do 
Ecomoda na Udesc 
 
10 de dezembro - Diário Catarinense 
Matéria sobre xilogravura em Santa Catarina com 
depoimento da professora Sandra Favero 
 
10 de dezembro - A notícia (ClicRbs) 
Matéria sobre xilogravura com depoimento da professora 
Sandra Favero

10 dezembro - Jornal de Santa Catarina 
Matéria sobre xilogravura com depoimento da professora 
Sandra Favero

10 de dezembro - Hora de Santa Catarina 
Matéria sobre xilogravura com depoimento da professora 
Sandra Favero

09 de dezembro - G1/SC 
Coral e Orquestra da Udesc fazem concerto gratuito em 
Florianópolis 
 
09 de dezembro - AdjoriSC 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam-se em 
Florianópolis

07 de dezembro - Diário Catarinense 
Mistura de teatro e meditação de graça na Udesc

01 de dezembro - Noticenter 
SCMC Design Camp encerra com 100 projetos 
entregues

 Boas Festas! Feliz ano novo!

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/aec33b3332110b374c2f6ef4174f2ab8?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1450374528&Signature=FDsF5t7Iq1MGFdlD0sCMIjRVQ7E%3D
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/aec33b3332110b374c2f6ef4174f2ab8?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1450374528&Signature=FDsF5t7Iq1MGFdlD0sCMIjRVQ7E%3D
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/294979-adolescentes-em-risco-social-criam-pecas-para-desfile-de-modas-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/294979-adolescentes-em-risco-social-criam-pecas-para-desfile-de-modas-em-florianopolis.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/o-boom-da-xilogravura-em-santa-catarina-4927442.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2015/12/coral-e-orquestra-da-udesc-fazem-concerto-gratuito-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2015/12/coral-e-orquestra-da-udesc-fazem-concerto-gratuito-em-florianopolis.html
http://www.adjorisc.com.br/geral/coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-se-nesta-quinta-feira-em-florian%C3%B3polis-1.1847283
http://www.adjorisc.com.br/geral/coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-se-nesta-quinta-feira-em-florian%C3%B3polis-1.1847283
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/12/papo-da-hora-8-de-dezembro-tem-mistura-de-teatro-e-meditacao-de-graca-na-udesc-4925057.html
http://www.noticenter.com.br/?modulo=noticias&caderno=textil&noticia=11091-scmc-design-camp-encerra-com-100-projetos-entregues#.Vl8ywNKrTct
http://www.noticenter.com.br/?modulo=noticias&caderno=textil&noticia=11091-scmc-design-camp-encerra-com-100-projetos-entregues#.Vl8ywNKrTct

