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Palestra sobre arte e direitos autorais

Movimentações funcionais e novos professores

A Udesc, por meio da Coordenadoria de Projetos e Inovação (Cipi), promove no dia 5 de abril a 
palestra “Desvendando os Direitos Autorais: uma conversa entre direito, teatro, design, moda e 
música”, com o advogado João Henrique Carvalho Orssatto.

O evento será realizado das 14h às 15h30 no auditório Profa. Dra. Maria Cristina Alves dos Santos 
Pessi, localizado no hall do bloco amarelo do Centro de Artes (Ceart). As inscrições, gratuitas e 
abertas ao público, podem ser realizadas pelo formulário online.

A palestra tem como objetivo disseminar a importância do registro de direitos autorais das obras 
literárias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.); artísticas (composições, obras 
teatrais ou musicais, obras coreográficas e pantomímicas, artes plásticas, fotografias, artes 
cinematográficas, etc.); científicas (projetos, cartas geográficas, etc.); adaptações, traduções e 
outras transformações de obras originais. 

• O servidor João Paulo Teixeira passou a exercer suas atividades no Departamento de Música. 
• O servidor Wilson Anthony Alano, que exercia atividades na Biblioteca Central, passou a exercer 
atividades no Programa de Pós-Graduação em Teatro.
• Foram admitidos, em caráter temporário, os novos professores substitutos:  Bárbara Biscaro 
(DAC), Diego Rayck da Costa (DAV), Fernando da Costa Bresolin (DMU) e Roberta Machry Vianna 
dos Santos (DMO).

Nova direção de Pesquisa e Pós-Graduação

O professor Murilo Scóz, do Departamento de Design do Centro de Artes da Udesc, será o novo 
diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do centro. O docente ocupará o cargo a partir do dia 12 de 
abril, quando o professor Antonio Vargas, diretor de Pesquisa e Pós-Graduação desde agosto de 
2013, passará a ocupar o cargo de pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc.

Murilo Scóz é doutor em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC 
São Paulo e bacharel em Design pela Udesc. De setembro de 2015 a março deste ano realizou 
estágio pós-doutoral na Universidade de Limoges, na França, tendo como área de concentração 
“Semiótica e Interações”. É professor efetivo do departamento de Design e professor permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Design da Udesc. Foi chefe de departamento entre agosto de 
2014 e agosto de 2015 e coordenador do Laboratório de Design (LabDesign) entre 2012 e 2015.

http://www.udesc.br/?idFormulario=206
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Auditório na Udesc Ceart recebe nome 
da professora Maria Cristina Pessi

Udesc forma 82 novos profissionais do Ceart  

No dia 03 de março o Centro de Artes da Udesc realizou 
uma homenagem para a professora Maria Cristina 
Alves dos Santos Pessi, falecida em agosto de 2013. O 
auditório da Udesc Ceart recebeu o nome da professora, 
durante cerimônia realizada com a presença de familiares, 
professores, servidores técnicos e alunos.

A sugestão partiu do Departamento de Artes Visuais 
(DAV), ao qual a professora Maria Cristina Pessi integrava, 
sendo aprovada pelo Conselho de Centro (Concentro) do 
Ceart. Outros espaços físicos da Udesc Ceart também 
estão sendo nomeados em homenagem a professores da 
instituição.

A Oficina de Escultura recebeu o nome do professor José 
Luiz Kinceler (falecido em junho de 2015) durante a Semana 

No dia 16 de março, a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) realizou a formatura de 82 novos 
profissionais nos seguintes cursos de graduação:

• Bacharelado em Artes Visuais 
• Licenciatura em Artes Visuais 
• Bacharelado em Design – Habilitação: Design Gráfico 
• Bacharelado em Design – Habilitação: Design Industrial 
• Bacharelado em Moda – Habilitação: Design de Moda 
• Bacharelado em Música – Opção: Piano 
• Licenciatura em Música 
• Bacharelado e Licenciatura em Teatro

As cerimônias de outorga de grau dos formandos, que 
concluíram a graduação no semestre 2015/2, foram 
realizadas no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis: às 15h30 
colaram grau os formandos em Artes Visuais, Música e 
Teatro; e às 19h30, os alunos de Design e Moda.

Foto: Laís Moser

Comemorativa de 30 anos do Ceart, em novembro do último ano; e o Ateliê de Costura e a sala da Teciteca receberão, 
respectivamente, os nomes das professoras Aparecida Maria Battisti de Abreu e Maria Izabel Costa. As homenagens 
foram solicitadas pelos respectivos departamentos e passaram por deliberação do Conselho de Centro do Ceart.

Na cerimônia da tarde, a mesa foi composta pelo pró-reitor de Pesquisa e Graduação Alexandre Amorim dos Reis, 
representando o reitor Antonio Heronaldo de Sousa; pela diretora-geral do Centro de Artes, Gabriela Botelho Mager; 
pela patronesse Fatima Costa de Lima e pelas paraninfas Rosana Bortolin (Artes Visuais), Adriana Patrícia dos Santos 
(Teatro) e Vânia Beatriz Muller (Música). Durante a cerimônia o professor Dimas Rosa, falecido em dezembro de 2015, 
foi homenageado pelo Departamento de Artes Visuais, com fala da professora Sandra Makowiecky.

Na cerimônia da noite a mesa foi composta pelo pró-reitor de Planejamento, Gerson Lagemann, representando o 
reitor; pela diretora-geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager; pela patronesse Albertina Medeiros e pelos paraninfos João 
Calligaris Neto (Design) e Mariana Battisti de Abreu (Moda). O servidor técnico Trajano da Silveira foi homenageado 
pelos alunos.



3

b
oletim

 ceart

março//2016//#17

Obra de professor do curso de Design  
integra acervo do Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer (MON), localizado em 
Curitiba (PR) e dedicado à exposição de Artes Visuais, 
Arquitetura, Urbanismo e Design, possui mais de 17 mil 
metros quadrados de área expositiva, considerada a 
maior da América Latina. E o professor Célio Teodorico, 
do Departamento de Design, teve um de seus projetos 
escolhido para integrar o acervo permanente do museu.

A obra é a Poltrona Jokers, que já estava em exposição 
no museu desde 2003. A obra de Célio Teodorico 
também foi escolhida para integrar o 34º volume da série 
Museus Brasileiros, edição dedicada ao MON, que traz 
um recorte do acervo nas áreas de pintura, desenho, 
gravura, fotografia, escultura e design.

O livro, lançado em novembro de 2015 no museu, faz 
parte de uma coleção iniciada em 1982 pelo Instituto 
Cultural J. Safra, que reúne obras dos acervos dos 
principais museus do país. Com 352 páginas, a 
publicação traz referências importantes da produção 
nacional e internacional e fotos das obras selecionadas 
entre quase quatro mil do acervo.

Professor de Teatro lança livro em 
São Paulo e Florianópolis

O professor, crítico e ensaísta Edélcio Mostaço, docente 
do Departamento de Artes Cênicas da Udesc, lança em 
Florianópolis no dia 7 de abril o livro “Soma e Sub-tração – 
territorialidades e recepção teatral”. A obra é lançada pela 
Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), na coleção 
Criação & Crítica, que reúne importantes nomes nacionais 
e internacionais associados ao pensamento estético e 
analítico. O lançamento ocorre na Fundação Cultural 
Badesc, às 19h.

O lançamento nacional do volume ocorreu no instituto Itaú 
Cultural durante a última Mostra Internacional de Teatro 
de São Paulo (MITsp), evento internacional de teatro 
que ocorreu no começo do mês de março na capital 
paulistana. 

Com prefácio de Aimar Labaki, a publicação está 
estruturada em duas partes: na primeira, é enfocada 
a teoria da recepção, conjunto de diretivas que visam 
enquadrar e situar o receptor da obra de arte frente ao 
produto artístico, alterando o tradicional enfoque voltado à 
produção da obra. Na segunda, diversos textos voltados a 
aspectos variados da produção teatral são examinados, à 
luz daqueles pressupostos iniciais. 

Foto: Laís Moser

Foto: Cláudio Brandão

Foto: Divulgação
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Sistemas de chamados da Udesc Ceart

Semana do Calouro

Precisa falar com o setor de Informática ou Serviços Gerais, ou 
ainda, solicitar algum material para o setor de Almoxarifado? Então 
fique atento aos sistemas de chamados online. Pelos sistemas, os 
atendimentos ficam priorizados por ordem de abertura e passam a ser 
controlados pelo próprio solicitante, que recebe um e-mail a cada ação 
executada relacionada ao seu chamado. 

Os sistemas podem acessados nos seguintes endereços:

• Almoxarifado: http://sistemas.udesc.br/almoxarifado/script/login.php 
• Informática: http://suporte.ceart.udesc.br/job/ 
• Serviços Gerais: http://sistemas.ceart.udesc.br/jobsg/

O setor de almoxarifado também conta com dias específicos para a retirada de materiais, que pode ser realizada da 
seguinte forma: Materiais solicitados nas segundas e terças devem ser retirados nas quartas-feiras (após às 14h); 
solicitações feitas nas quartas e quintas-feiras devem ser retiradas nas sexta-feiras (após às 14h); e, itens pedidos nas 
sextas-feira devem ser buscados na segunda (após às 14h).

Bate-papo sobre bolsas acadêmicas com diretor de Extensão e 

bolsistas. Foto: Carol Andrade

ExpedienteMesa redonda com egressos de Design Gráfico e Industrial. 

Foto: Laís Moser

Recital de Modinhas e Canções com professores Marcos Holler, Alicia 

Cupani e Luiz Fiaminghi. Foto: Divulgação

Oficina “Traga seu spray”. Foto: Carol Andrade

Entre os dias 29 de fevereiro e 4 de março foi realizada 
a Semana do Calouro no Centro de Artes, organizada 
pela Direção de Ensino de Graduação com palestras, 
workshops, apresentações musicais e teatrais. O 
evento teve participação de cerda de 300 estudantes 
que puderam conhecer mais sobre a vida acadêmica 
universitária.“Houve participação e compremetimento 

dos Departamentos e as propostas foram decididas 
em conjunto”, ressalta Luciana Matias, da DEG, que 
também avalia positivamente o compremetimento de 
alunos veteranos na realização do evento. Segundo ela, 
a proposta é que as próximas edições sigam o mesmo 
formato, aliando informações acadêmicas de interesse 
dos alunos com atividades artísticas e culturais.

http://sistemas.udesc.br/almoxarifado/script/login.php
http://suporte.ceart.udesc.br/job/
http://sistemas.ceart.udesc.br/jobsg/
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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:    

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 3664-8350.

www.ceart.udesc.br 

twitter.com/udesc_ceart 

facebook.com/udesc.ceart 

Instagram: @udesc.ceart

Udesc Ceart na Mídia

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

29 de março - Site Lilian Pacce                                          
Entrevista com o estilista Lui Iarocheski, formado em 
Moda pela Udesc

29 de março – Notícias do Dia                                                      
Notícia sobre show do músico Diogo de Haro, formado 
em Música pela Udesc

28 de março - Diário Catarinense 
Notícia sobre oficina de dança oferecida pela Udesc para 
mães, pais e bebês

28 de março - Hora de Santa Catarina 
Notícia sobre oficina de dança oferecida pela Udesc para 
mães, pais e bebês

26 de março - Notícias do Dia 
Notícia sobre oficina de dança oferecida pela Udesc para 
mães, pais e bebês 
 
20 de março - Diário Catarinense 
Divulgação do musical “Cinderella”, com integrantes da 
Udesc Ceart 
 
20 de março - Hora de Santa Catarina                                                    
Divulgação do musical “Cinderella”, com integrantes da 
Udesc Ceart

19 de março - Diário Catarinense                                                  
Professora formada em Design na Udesc cria ilustrações 
para ajudar na auto-estima das mulheres

19 de março - Hora de Santa Catarina 
Professora formada na Udesc cria ilustrações para ajudar 
as mulheres a se aceitarem como são                                 

 

 
18 de março - Gazeta do Povo 
Professor da Udesc debate montagens teatrais no Festival 
de Curitiba 
 
15 de março - Portal da Ilha 
Reforma do Teatro Adolpho de Mello contou com parceria 
da Udesc para elaboração do projeto de restauração.

15 de março - Jaraguá AM 
Jaraguá do Sul recebe espetáculo ‘Insólito’, criado no 
curso de Teatro da Udesc

15 de março - Diário do sul 
Laguna recebe espetáculo ‘Insólito’, criado no curso de 
Teatro da Udesc

14 de março - G1 Santa Catarina 
Sete cidades de SC recebem espetáculo ‘Insólo’, 
originado no Centro de Artes da Udesc 
 
12 de março - Revista Catarina 
Matéria sobre o estilista Lui Iarocheski, formado em Moda 
pela Udesc 
 
12 de março - ND online 
Debate Plural: artistas e produtores avaliam o cenário 
cultural em Florianópolis nos últimos anos 
 
03 de março - Diário Catarinense 
Notícia sobre Erro Grupo, que celebra 15 anos de Teatro, 
cita Udesc 
 
02 de março - Diário Catarinense 
Nota sobre o nome do auditório do Ceart em homenagem 
à professora Maria Cristina Pessi

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart/
http://www.lilianpacce.com.br/desfiles/iarocheski-casa-de-criadores-entrevista/ 
http://www.lilianpacce.com.br/desfiles/iarocheski-casa-de-criadores-entrevista/ 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/300884-pianista-diogo-de-haro-apresenta-show-do-album-ldquo-paisagem-em-colapso-rdquo-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/300884-pianista-diogo-de-haro-apresenta-show-do-album-ldquo-paisagem-em-colapso-rdquo-em-florianopolis.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/03/laine-valgas-projeto-aproxima-pais-e-maes-de-seus-bebes-5436802.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/03/laine-valgas-projeto-aproxima-pais-e-maes-de-seus-bebes-5436802.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/03/laine-valgas-projeto-aproxima-pais-e-maes-de-seus-bebes-5436802.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/03/laine-valgas-projeto-aproxima-pais-e-maes-de-seus-bebes-5436802.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/300757-programa-da-udesc-promove-oficina-de-danca-para-maes-pais-e-bebes.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/300757-programa-da-udesc-promove-oficina-de-danca-para-maes-pais-e-bebes.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/03/cinderella-o-musical-esta-em-cartaz-em-florianopolis-todos-os-domingos-de-marco-e-abril-5112870.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/03/cinderella-o-musical-esta-em-cartaz-em-florianopolis-todos-os-domingos-de-marco-e-abril-5112870.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/cinderella-o-musical-esta-em-cartaz-em-florianopolis-todos-os-domingos-de-marco-e-abril-5112870.html 
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/cinderella-o-musical-esta-em-cartaz-em-florianopolis-todos-os-domingos-de-marco-e-abril-5112870.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/laine-valgas-professora-cria-ilustracoes-em-aquarela-para-ajudar-as-mulheres-a-se-aceitarem-como-sao-5115343.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/laine-valgas-professora-cria-ilustracoes-em-aquarela-para-ajudar-as-mulheres-a-se-aceitarem-como-sao-5115343.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/laine-valgas-professora-cria-ilustracoes-em-aquarela-para-ajudar-as-mulheres-a-se-aceitarem-como-sao-5115343.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/laine-valgas-professora-cria-ilustracoes-em-aquarela-para-ajudar-as-mulheres-a-se-aceitarem-como-sao-5115343.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://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/teatro/festival-de-curitiba-tera-curso-que-ensina-a-assistir-ao-teatro-de-shakespeare-b0ypcycc1ysowcjupdlrbo2f8
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/teatro/festival-de-curitiba-tera-curso-que-ensina-a-assistir-ao-teatro-de-shakespeare-b0ypcycc1ysowcjupdlrbo2f8
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=assinada-ordem-de-servia?o-para-primeira-etapa-da-reforma-do-teatro-adolpho-mello&id=38395
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=assinada-ordem-de-servia?o-para-primeira-etapa-da-reforma-do-teatro-adolpho-mello&id=38395
http://www.jaraguaam.com.br/variedades/noticias/jaragua-do-sul-recebe-espetaculo-gratuito-insolito
http://www.jaraguaam.com.br/variedades/noticias/jaragua-do-sul-recebe-espetaculo-gratuito-insolito
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/24666/Laguna-recebera-peca-sobre-relacoes.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/24666/Laguna-recebera-peca-sobre-relacoes.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/sete-cidades-de-sc-recebem-espetaculo-gratuito-insolito.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/sete-cidades-de-sc-recebem-espetaculo-gratuito-insolito.html
http://www.revistacatarina.com.br/2016/03/talento-para-exportacao/
http://www.revistacatarina.com.br/2016/03/talento-para-exportacao/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/299954-debate-plural-artistas-e-produtores-avaliam-o-cenario-cultural-em-florianopolis-nos-ultimos-anos.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/299954-debate-plural-artistas-e-produtores-avaliam-o-cenario-cultural-em-florianopolis-nos-ultimos-anos.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/03/polemico-e-original-erro-grupo-celebra-15-anos-de-teatro-4989006.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/03/polemico-e-original-erro-grupo-celebra-15-anos-de-teatro-4989006.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/moacir-pereira/noticia/2016/03/divida-com-a-uniao-no-julgamento-de-merito-sc-pode-sair-vitoriosa-4988092.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/moacir-pereira/noticia/2016/03/divida-com-a-uniao-no-julgamento-de-merito-sc-pode-sair-vitoriosa-4988092.html

