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Reitoria da Udesc implantará programa  
de coaching para servidores

Movimentações funcionais e novos professores

Servidores da Udesc participarão das primeiras turmas do Programa de Coaching da 
instituição, que iniciou a seleção nesta semana.O coaching é uma metodologia que utiliza 
técnicas de diferentes áreas do conhecimento humano, como Administração, Neurociência, 
Psicologia e Recursos Humanos, para promover o desenvolvimento e a capacitação das 
pessoas.

Em Florianópolis, a primeira fase do Programa de Coaching da Udesc teve palestra de 
apresentação e processo seletivo no dia 1º de março, às 14 horas no auditório da Udesc 
Esag. Em 4 de março, sairá o resultado da seleção. A segunda etapa, com outro processo 
seletivo, ocorrerá em Florianópolis no dia 8. 

Até 40 servidores serão classificados e divididos em duas turmas para a última fase do 
programa, que realizará 14 encontros semanais em Florianópolis, entre a segunda quinzena 
de março e o início de julho. Uma das turmas se reunirá nas terças e a outra nas quintas-
feiras, sempre a partir das 9h. Saiba mais nas notícias divulgadas pela Udesc: http://www.cav.
udesc.br/?idNoticia=14767 e http://www.udesc.br/?idNoticia=14825.
 
Fonte: Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

• O professor Leonardo Piermartiri assumiu a chefia do Departamento de Música, tendo como 
subchefe o professor Maurício Zamith Almeida.
• Foram admitidas, em caráter temporário, as novas professoras do Departamento de Moda, 
Daniella Novelli e Fernanda Steinbruch Araújo. Outros professores substitutos também estão em 
fase de contratação para os departamentos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Moda e Música.

Calendário de licitações

O calendário de licitações da Udesc para o ano de 2016 está disponível para consulta no site da 
universidade, na página da Pró-Reitoria de Administração. Mais informações podem ser obtidas 
com o setor de compras pelo telefone (48)3664-8310 ou pelo e-mail clico.ceart@udesc.br.

Link: http://www.udesc.br/?idNoticia=14767
http://www.udesc.br/?idNoticia=14825
http://www.udesc.br/?idNoticia=14825
http://www.udesc.br/?idNoticia=14825
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/2379/calend_rio_de_licita__es_2016.pdf
clico.ceart@udesc.br
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Semana do Calouro

Udesc Ceart implementa novo 
sistema online de almoxarifado

O Centro de Artes da Udesc está realizando uma semana 
especial com diversas atividades para recepcionar os 
novos acadêmicos do centro. 
 
A programação inclui, palestras, bate-papo, workshops, 
recital e apresentações musicais e teatrais. O evento 
acontece de 29 de fevereiro a 4 de março durante todo o 
dia. Confira a programação completa no site do Ceart.

Em janeiro deste ano, o setor de Almoxarifado Centro de 
Artes da Udesc concluiu a mudança do sistema eletrônico 
de pedidos de almoxarifado. O novo sistema, que já é 
utilizado pela Reitoria e por outros centros de ensino da 
universidade, permite visualizar o histórico de pedidos, 
além de proporcionar maior facilidade na busca dos 
materiais desejados.

Diretores, chefes, coordenadores e outros responsáveis 
por centros de custo devem realizar o quanto antes o 
primeiro acesso em sistemas.udesc.br/almoxarifado, 
utilizando o Id Udesc – o mesmo que se usa para 
acessar o Expresso Udesc. Ao fazer o primeiro acesso, o 
coordenador deve avisar ao setor de almoxarifado, para 
que possam ser realizados os cadastros dos demais 
servidores de cada setor.

Novas orientações para retirada de materiais

A partir de agora, os servidores deverão retirar os 
materiais solicitados diretamente na sala do setor de 
Compras/Almoxarifado, conforme os dias especificados 
abaixo para retirada. Para tanto, as solicitações devem ser 
realizadas com antecedência, e não é necessário levar a 
guia de requisição impressa.

Servidores que trabalham no período matutino devem 
entrar em contato com o setor de almoxarifado para 
combinar sobre a retirada do material. Os itens solicitados 
e não retirados nos dois dias de entrega subsequentes, 
serão desconsiderados. O sistema antigo será 
desabilitado a partir do dia 29 de fevereiro.

Mais informações estão disponíveis na página inicial do 
sistema online. Em caso de problema ou dúvidas, pode-se 
entrar em contato com o setor de Almoxarifado da Udesc 
Ceart pelos ramais 48311 e 48345 ou pelo e-mail  
almoxarifado.ceart@udesc.br.

Dia de solicitação Dia de retirada

Segunda e Terça-feira Quarta-feira (após às 14h)

Quarta e Quinta-feira   Sexta-feira (após às 14h)

Sexta-feira   Segunda-feira (após às 14h) 

http://www.ceart.udesc.br/eventos/semana-do-calouro-e-realizada-pela-udesc-ceart-de-29-de-fevereiro-a-4-de-marco/
sistemas.udesc.br/almoxarifado
sistemas.udesc.br/almoxarifado
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Telefones da Udesc mudam com 
implantação da tecnologia VoIP

Todos os números de telefone da Reitoria e dos 12 centros da 
Udesc mudaram em virtude da implantação do sistema VoIP (Voz 
sobre IP). No Centro de Artes o novo número geral passou a ser (48) 
3664-8300; já na Reitoria o novo número é (48) 3664-8000.

Com a atualização tecnológica, que integrou a universidade à rede 
de telefonia VoIP do Governo do Estado de Santa Catarina, será 
possível reduzir o valor da conta telefônica na instituição em até 
60%. A tecnologia VoIP permite que todas as unidades da Udesc 
se comuniquem sem custo algum e também para outros órgãos do 
governo estadual que já implantaram a solução.  
 
Os telefones do Ceart podem ser consutados na lista de ramais. 
Saiba mais no site do Ceart.

Udesc Ceart realiza melhorias na infraestrutura

O Centro de Artes da Udesc realizou melhorias na 
infraestrutura física do centro para o novo semestre letivo. 
As portas de madeira do auditório, do Laboratório de 
Informática, do Núcleo de Comunicação e da Secretaria 
de Pós-Graduação, ambas localizadas no hall do 
bloco amarelo, foram substituídas por portas de vidro, 
possibilitando uma melhor integração dos setores com o 
ambiente externo. 

Entre as demais melhorias realizadas, o segundo andar do 
bloco amarelo e a sala básica 2 receberam piso vinílico e 
as calçadas de circulação da Arena Ceart foram refeitas. 
Um projeto de sinalização interna do Centro de Artes 
também será planejado para este ano.

Nova licitação para reforma dos telhados  
foi realizada

As reformas realizadas no centro ocorrem por meio de 
licitações diferentes, sendo que no dia 23 de fevereiro 
foi realizada a abertura e julgamento das propostas de 
preços das empresas participantes da nova licitação 
para reforma das claraboias e cobertura do Centro de 
Artes da Udesc, com o objetivo de solucionar problemas 
de infiltração e umidade. Seis empresas habilitadas 
apresentaram propostas de preços, sendo declarada 
uma delas vencedora. Após o prazo para recurso, que 
se encerra no dia 03 de março, será providenciada pela 
Coordenadoria de Licitações e Compras (CLC) da Udesc 
a publicação do resultado.

Foto: Carol Andrade

Em 2014 a Udesc lançou duas vezes a licitação de 
contratação de empresa para substituição das claraboias, 
entretanto, ela foi deserta (sem interessados), o que levou 
a universidade a refazer o projeto e incluir a reforma dos 
demais telhados em apenas uma licitação. Em outubro 
de 2015 a licitação foi realizada, entretanto, a empresa 
vencedora não cumpriu o prazo de assinatura da ordem 
de serviço e não realizou o curso necessário e indicado 
pelo Setor de Obras da Udesc para capacitação dos 
trabalhadores em locais com altura, o que levou a 
universidade a solicitar a rescisão do contrato, aplicando 
multa e sanções legais à empresa.

http://www.ceart.udesc.br/wp-content/uploads/ramais_udesc_ceart.pdf
http://http://www.ceart.udesc.br/noticias/telefones-da-udesc-mudam-com-implantacao-da-tecnologia-voip/
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Udesc Ceart realiza encontro de professores

Udesc Ceart realiza reunião de  
planejamento orçamentário

Agendas e calendários

No dia 18 de feveiro, o Centro de Artes da Udesc 
realizou um encontro para os professores do Centro, 
organizado pela Direção Geral, Direção de Ensino, Direção 
Administrativa e Coordenadoria de Recursos Humanos.

Visando contribuir para a integração do corpo docente, 
o encontro buscou reunir os professores no intuito 
de valorizar, reconhecer e impulsionar o trabalho 
dos docentes no ano que se inicia, possibilitando a 
aproximação entre os profissionais das diferentes áreas 
(Música, Teatro, Artes Visuais, Moda e Design). O evento 
foi realizado no Estúdio 566, no Cacupé, e contou com a 
presença de quase 30 professores.

No dia 17 de fevereiro o Centro de Artes da Udesc 
realizou uma reunião de planejamento orçamentário, 
na qual estiveram presentes diretores, chefes de 
departamento, coordenadores de pós-graduação e 
representantes da reitoria.

A pró-reitoria de Administração apresentou a previsão 
de orçamento para a universidade neste ano, enquanto 
a pró-reitoria de Ensino apresentou um relatório de 
ocupação docente da universidade. Em seguida, os 
servidores do Ceart analisaram a previsão de orçamento 
para o ano de 2016. Mais informações com a  
Direção de Administração ou com a Coordenadoria de 
Finanças e Contas pelos contatos (48) 3664-8304/8312 
ou aline.heusi@udesc.br e cfic.ceart@udesc.br.

A Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com o LabDesign, 
desenvolveu agendas para os servidores e alunos da Udesc. Os 
servidores técnicos podem retirar a agenda na Direção Geral, das  
8h às 12h e das 13h às 19h. Os professores podem retirar o  
material no seu respectivo Departamento. 

Os calendários de mesa do Centro de Artes para o ano de 2016  
também podem ser retirados nas secretarias dos Departamentos.

Foto: Carol Andrade

Foto: Laís Moser

Foto: Cláudio Brandão
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Coral da Udesc retorna atividades em 2016

Campanha de donativos

O Coral da Udesc reinicia suas atividades no dia 2 de março. O horário do ensaio será das 19h30 às 21h30, todas as 
segundas e quartas-feiras, no auditório do Departamento de Música do Centro de Artes (Ceart). 

O grupo, regido pelo professor Sérgio Figueiredo, é aberto a todos os interessados, tanto a alunos e servidores da 
instituição, quanto à comunidade externa. Para participar não é necessário ter experiência e conhecimentos musicais, 
basta gostar de música e ter disponibilidade para ensaios e apresentações. As inscrições podem ser realizadas no 
próprio ensaio, até o dia 21 de março.

O repertório do Coral é amplo, com composições e arranjos de música erudita, popular, folclórica e sacra, de diferentes 
compositores, estilos e épocas. O Coral realiza concertos representando a Udesc em diversos encontros de corais, 
eventos acadêmicos, culturais e artísticos em diferentes cidades do estado de Santa Catarina e de outros estados 
brasileiros. No último ano, o grupo contou com aproximadamente 70 vozes.

Os alunos do curso de Moda estão promovendo uma 
campanha de coleta de donativos para o Lar Recanto do 
Carinho. As doações (preferencialmente dos seguintes 
itens  listados abaixo) podem ser entregues até o dia 04 
de março no hall de entrada do Centro de Artes.

- Lenço umedecido; 
- Álcool; 
- Água sanitária; 
- Desinfetante; 
- Fraldas tamanho G adulto.

Foto: Divulgação

Foto: Cristiano Prim
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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:    

Carol Andrade, Paulo Ramon e Victor Milezzi 

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 3664-8350.

www.ceart.udesc.br 

twitter.com/udesc_ceart 

facebook.com/udesc.ceart 

Instagram: @udesc.ceart

Udesc Ceart na Mídia

Udesc Ceart no Instagram

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

29 de fevereiro - Diário Catarinense                                              
Matéria sobre as obras de Fernando Weber, mestre em 
Processos Artísticos Contemporâneos pela Udesc

24 de fevereiro - G1 SC                                                      
Coletivo Nega apresenta espetáculo sobre preconceito 
vivido pela mulher negra no SESC Prainha

23 de fevereiro - De Olho na Ilha 
Matéria sobre exibição do filme ‘A Garota Dinamarquesa’, 
na Faed e no Ceart

20 de fevereiro- Notisul 
Matéria sobre moda vegana com participação da 
professora Neide Schulte, do Departamento de Moda 
 
19 de fevereiro- AdjoriSC 
Semestre letivo da Udesc começa na segunda com com 
atividades para recepcionar novos acadêmicos 

O Centro de Artes da Udesc está oficialmente no Instagram e 
pode ser seguido pela conta @udesc.ceart.  
A conta pode ser acompanhada, também, pelo endereço  
www.instagram.com/udesc.ceart.

Nas mídias sociais, o Núcleo de Comunicação da Udesc Ceart 
mantém também a página oficial da instituição no  
Facebook (facebook.com/udesc.ceart) e uma conta no  
Twitter (twitter.com/udesc_ceart). Em breve, o centro também 
contará com um canal próprio no Youtube e com um perfil no 
LinkedIn.

 
18 de feveiro - ND Online                                                     
Erro Grupo persiste na discussão da ocupação urbana 
com arte em Florianópolis há 15 anos

13 de fevereiro - Notícias do Dia                                                    
Matéria sobre bons cursos e profissionais premiados em 
Santa Catarina na área de design cita a Udesc

13 de fevereiro - Diário Catarinense 
Designers de Itajaí criam movelaria de luxo com inspiração 
náutica                                    

18 de janeiro de 2015 – Jornal do Almoço 
Reportagem sobre Femusc cita a Orquestra Udesc e 
entrevista o professor João Titton 
 
 17 de janeiro – Diário Catarinense 
Orquestra Acadêmica Udesc encanta o público na 
abertura do 11º Femusc

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2013/05/obra-do-artista-fernando-weber-oferece-ao-publico-a-possibilidade-de-interagir-4136441.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2013/05/obra-do-artista-fernando-weber-oferece-ao-publico-a-possibilidade-de-interagir-4136441.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/espetaculo-em-florianopolis-retrata-preconceito-vivido-pela-mulher-negra.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/espetaculo-em-florianopolis-retrata-preconceito-vivido-pela-mulher-negra.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/filme-a-garota-dinamarquesa-tera-sessao-gratuita-em-florianopolis-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/filme-a-garota-dinamarquesa-tera-sessao-gratuita-em-florianopolis-.html
http://www.notisul.com.br/n/geral/veganismo_fashion-56450
http://www.notisul.com.br/n/geral/veganismo_fashion-56450
http://www.adjorisc.com.br/geral/semestre-letivo-da-udesc-come%C3%A7a-na-segunda-com-atividades-para-recepcionar-novos-acad%C3%AAmicos-1.1880381
http://www.adjorisc.com.br/geral/semestre-letivo-da-udesc-come%C3%A7a-na-segunda-com-atividades-para-recepcionar-novos-acad%C3%AAmicos-1.1880381
www.instagram.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart
http://facebook.com/udesc.ceart
http://twitter.com/udesc_ceart
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/298653-erro-grupo-comemora-15-anos-de-teatro-e-debates-nas-ruas-de-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/298653-erro-grupo-comemora-15-anos-de-teatro-e-debates-nas-ruas-de-florianopolis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/298380-design-de-mobiliario-santa-catarina-se-destaca-pela-criatividade-na-criacao-e-producao-de-moveis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/298380-design-de-mobiliario-santa-catarina-se-destaca-pela-criatividade-na-criacao-e-producao-de-moveis.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/02/designers-de-itajai-criam-movelaria-de-luxo-com-inspiracao-nautica-4974685.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/02/designers-de-itajai-criam-movelaria-de-luxo-com-inspiracao-nautica-4974685.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/comecou-o-festival-de-musica-de-santa-catarina-em-jaragua-do-sul/4746149/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/comecou-o-festival-de-musica-de-santa-catarina-em-jaragua-do-sul/4746149/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/01/orquestra-academica-udesc-encanta-o-publico-na-abertura-do-11-femusc-4954070.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/01/orquestra-academica-udesc-encanta-o-publico-na-abertura-do-11-femusc-4954070.html

