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Eleições de conselhos universitários

Movimentações funcionais

No dia 05 de maio foram realizadas as eleições para representantes docentes e discentes 
de graduação do Ceart no Conselho Universitário (Consuni), para representantes discentes 
de graduação do Ceart no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e para 
representantes docentes, discentes de graduação e de pós-graduação no Conselho de Centro 
(Concentro) do Ceart. Foram eleitos os seguintes representantes:

Representantes docentes eleitos ao Consuni:
• Daiane Dordete Steckert Jacobs (Titular) e Heloise Baurich Vidor (Suplente)
• Vicente Concilio (Titular) e Marcia Pompeo Nogueira (Suplente)
• Icleia Silveira (Titular) e Marcelo Gitirana Gomes Ferreira (Suplente)
• Murilo Scoz (Titular) e Celio Teodorico dos Santos (Suplente)

Representantes discentes de graduação eleitos ao Consuni:
• Aniger de Oliveira Passos (Titular) e Dalva França de Assis (Suplente)

Representantes discentes de graduação eleitos ao Concentro:
• Luisa Helena dos Santos M. Passos (Titular) e Laura Pietro Biasi (Suplente)

• A professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva assumiu a coordenação do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV), tendo como subcoordenadora a professora 
Rosangela Miranda Cherem;
• A professora Jociele Lampert de Oliveira assumiu a Coordenadoria de Pós-Graduação da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc.

Udesc inicia reforma em telhados do Ceart

A Udesc e a empresa Sajued Assessoria e Gestão Imobiliária ME iniciaram a reforma das cobertura 
dos blocos do Centro de Artes (Ceart). A reforma tem como objetivo solucionar problemas de 
infiltração e umidade, estando prevista a substituição da claraboia do prédio central da Udesc 
Ceart e do prédio do Departamento de Música por cobertura e a revisão nos telhados de todos os 
prédios do centro, com troca das mantas de impermeabilização das calhas. 

Os trabalhos iniciaram pelo bloco onde se encontram setores como a empresa júnior Inventório 
e a sala do arquivo permanente, devido ao prédio ser de um único piso, e seguem agora pelo 
Departamento de Artes Cênicas. A estimativa é de que a reforma seja concluída até o final de julho.
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Udesc recebe visita de grupo da  
Universidade de Michigan

Entre os dias 09 e 15 de maio, um grupo de 17 alunos da 
Universidade de Michigan, localizada nos Estados Unidos, 
acompanhado da professora Ashley Lucas, docente do 
Departamento de Teatro e Drama da universidade  
norte-americana, esteve em Florianópolis visitando o 
Centro de Artes (Ceart), participando de atividades de 
ensino e extensão e trocando experiências com alunos do 
curso de Teatro.

Em sua passagem pela Udesc, Ashley Lucas ministrou 
uma palestra sobre o The Prison Creative Arts Project 
(PCAP) – projeto desenvolvido por ela na universidade 
norte-americana com o objetivo de levar arte para as 
prisões, por meio das linguagens artísticas – artes visuais, 
dança, música e teatro – e, também, da literatura.

Durante a visita, o grupo assistiu à apresentação do espetáculo A Gota que Faltava, encenado por acadêmicos de 
Teatro da Udesc sob a direção de Camila Harger; visitou a unidade da Udesc em Laguna; participou da disciplina 
Metodologia de Ensino de Teatro I, ministrada pelo professor Vicente Concilio na primeira fase do curso; participou da 
Oficina Intensiva de Teatro, evento realizado na Udesc Ceart reunindo diversos grupos de teatro comunitário; e visitou a 
Parque Gráfico – Feira de Arte Impressa.

Após a passagem pela Udesc, o grupo seguiu para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que os 
recebeu pelo quarto ano consecutivo a partir de um acordo de mútua cooperação entre as duas universidades. Neste 
ano o grupo incluiu a Udesc em sua passagem pelo Brasil a partir de um convite realizado pelo programa de extensão 
Pedagogia do Teatro e Processos de Criação, coordenado pelo professor Vicente Concilio. Saiba mais na notícia 
divulgada no site da Udesc Ceart.

Fotos: Divulgação

http://www.lsa.umich.edu/pcap
http://www.lsa.umich.edu/pcap
http://www.ceart.udesc.br/noticias/grupo-da-universidade-de-michigan-visita-udesc-ate-este-domingo/
http://www.ceart.udesc.br/noticias/grupo-da-universidade-de-michigan-visita-udesc-ate-este-domingo/
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Udesc capacita laboratórios
na área de áudio e vídeo

Com o objetivo de capacitar e integrar laboratórios 
audiovisuais da instituição, a Udesc realizou uma oficina 
para capacitação de bolsistas, estagiários, professores 
e alunos para o uso de equipamentos de áudio e vídeo. 
Com 12h de duração a da oficina foi realizada no Estúdio 
Multimídia do Centro de Educação a Distância (Cead), nos 
dias  06, 09 e 13 de maio, das 8h30 às 12h30.

 A capacitação para membros da comunidade acadêmica 
teve o propósito de preparar os participantes para o uso 
dos equipamentos disponíveis nos laboratórios e integrar 
os mesmos para futuros projetos em parceria. 

A oficina Linguagem Audiovisual e Fotografia para Vídeo 
foi ministrada pelo professor Rafael Gué Martini, diretor 
de fotografia e coordenador do Laboratório de Educação 
Linguagem e Arte (Lela) da Udesc Cead, em parceria 
com o Laboratório Integrado Multimídia (LIM) da Udesc 
Ceart, o Laboratório de Imagem e Som (LIS), do Centro 
de Ciências Humanas e da Educação (Udesc Faed), o 

Udesc Ceart recebe suportes para banners

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 
(Life), e os programas de extensão Imagens Cênicas e 
Laboratório de iluminação do Departamento de Artes 
Cênicas (DAC).

A oficina contou com a participação de integrantes dos 
laboratórios e de dois programas de extensão vinculados 
aos mesmos: Educom.Cine (Udesc Cead) e Banco 
de Dados e Imagens Cênicas da Udesc Ceart, o qual 
faz registros audiovisuais dos espetáculos, palestras e 
oficinas do departamento de Artes Cênicas da Udesc..

Durante a oficina foi abordada uma introdução ao uso 
das câmeras, microfones e iluminação para filmagens de 
aulas, palestras e espetáculos da Udesc Ceart.  “Nosso 
objetivo é capacitar melhor os bolsistas e alunos da 
pós-graduação na utilização dos equipamentos de áudio 
e vídeo do LIM”, ressalta Brígida de Miranda, uma das 
organizadoras da oficina e coordenadora do Banco de 
Dados e Imagens Cênicas.

Fotos: Brígida de Miranda

O Centro de Artes recebeu da Pró-reitoria de Extensão, Cultura 
e Comunidade (Proex) da Udesc 30 suportes para banners. Os 
suportes podem ser solicitados para utilização em eventos e os 
interessados devem entrar em contato com o servidor Gustavo de 
Araújo, do setor de Serviços Gerais, pelo e-mail gustavo.araujo@
udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8326. 

A Udesc Ceart também possui cinco banners institucionais com 
a marca da universidade e do centro para utilização em eventos. 
Interessados podem entrar em contato com o servidor Milton 
Borges, do Núcleo de Produção Cultural, pelos contatos milton.
borges@udesc.br e (48) 3664-8380. Foto: Carol Andrade
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Agenda Cultural

 
Instalação interativa

O QUÊ: Instalação interativa “Arquivo provisório de 
memórias” 
QUANDO: Até 3 de junho, das 13h às 18h. Performance 
todos os dias (exceto domingo e segunda-feira), às 19h30 
ONDE: Museu da Udesc (Rua Saldanha Marinho, nº 196, 
Centro, Florianópolis/SC) 
SAIBA MAIS: Notícia no site da Udesc Ceart

Festival de Bandas da Udesc

O QUÊ: 3º Festival de Bandas da Udesc  
QUANDO:8 de junho, às 20h30 
ONDE:Teatro Ademir Rosa - CIC 
QUANTO:R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Inscrição 
para sorteio de ingressos pelo site da Udesc  
SAIBA MAIS: Notícia no site da Udesc

Exposição de Kainan Fernandes

O QUÊ: Exposição “Cor Objeto” 
QUANDO: Até 11 de junho, de segunda a sexta-feira, das 
13h às 19h, e nos sábados, das 10h às 16h. 
ONDE: Espaço Mutações, Museu da Udesc 
SAIBA MAIS: Notícia no site da Udesc Ceart

Semana de Design Udesc 
 

O QUÊ: Palestras, apresentação e exposição  
de projetos do curso de Design 

QUANDO: 13 a 17 de junho 
ONDE: Auditório da Udesc Ceart 

SAIBA MAIS: Página no Facebook

Recital de Piano 
 

O QUÊ: Recital de com Sergio Gallo, promovido 
pelo programa de extensão Piano em Foco 

QUANDO: 15 de junho, às 20h 
ONDE: Sesc Prainha (Tv. Siríaco Atherino, 100 

Centro, Florianópolis/SC) 
QUANTO: Entrada gratuita

Mostra [ g a v e t a (s) ]

O QUÊ: Mostra [ g a v e t a (s) ] - exposição de 
Mestrandos e Doutorandos em Artes Visuais 

QUANDO: Abertura dia 15 de junho, às 19h. Visitação 
dias 16 e 17, das 13h às 19h, e dia 18, das 10h às 13h 

ONDE: Museu da Udesc (Rua Saldanha Marinho, 
nº 196, Centro, Florianópolis/SC) 

QUANTO: Gratuito

 
Recital de Formatura 

 
O QUÊ: Recital do acadêmico Arilton Junior 

QUANDO: 17 de junho, às 20h 
ONDE: Auditório do Departamento de Música, Udesc 

QUANTO: Entrada gratuita

Encontro do Muse

O QUÊ: 6º Encontro de Pesquisa e Extensão do Muse - 
Práticas em Educação Musical 

QUANDO: 17 e 18 de junho 
ONDE: Centro de Artes da Udesc 

SAIBA MAIS: Notícia no site da Udesc Ceart

Semana Interdisciplinar da Moda

O QUÊ: Semana Interdisciplina da Moda 
QUANDO: 20 a 24 de junho 

ONDE: Museu da Udesc (Rua Saldanha Marinho, 
nº 196, Centro, Florianópolis/SC) 

 
Exposição de Jociele Lampert 

 
O QUÊ: Exposição “Deambulações sobre a  

Pintura”,de Jociele Lampert 
QUANDO: Visitação até dia 17 de julho 

De terça a domingo, das 10h às 21h. 
ONDE: Museu de Arte de Santa Catarina - Masc  

(Av. Gov. Irineu Bornhausen, nº 5600 – Agronômica). 
QUANTO: Entrada gratuita 

SAIBA MAIS: Notícia no site da Udesc Ceart Foto: Divulgação

Foto: Eduardo Beltrame/Divulgação

Expediente

http://www.ceart.udesc.br/eventos/museu-da-udesc-recebera-instalacao-interativa-arquivo-provisorio-de-memorias-no-fim-de-maio/
www.ceart.udesc.br/eventos/terceira-edicao-do-festival-de-bandas-da-udesc-tera-shows-musicais-em-8-de-junho-em-florianopolis/
http://www.ceart.udesc.br/eventos/artista-catarinense-expoe-obras-de-cores-e-geometrismo-no-museu-da-udesc-ate-11-de-junho/
https://www.facebook.com/Semana-de-Design-UDESC-571851169540542/?ref=ts&fref=ts
http://www.ceart.udesc.br/eventos/udesc-esta-com-inscricoes-abertas-para-encontro-sobre-praticas-em-educacao-musical/
http://www.ceart.udesc.br/eventos/professora-da-udesc-realiza-exposicao-no-museu-de-arte-de-santa-catarina/
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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.Murilo Scóz 

 

 

Jornalista responsável:    

Laís Moser (MTb/SC:3799) 

Colaboração: 

Carol Andrade e Victor Milezzi 

Diagramação:    

Laís Moser e 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 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. 

27 de maio - Notícias do Dia 
Jociele Lampert explora a arquitetura e as paisagens na 
exposição “Deambulações sobre a Pintura”

24 de maio - Diário Catarinense 
Múltipla Dança começa em Florianópolis com espetáculos 
gratuitos e a céu aberto

23 de maio - Diário Catarinense 
Matéria sobre o lançamento de livro de Rodrigo Tramonte, 
formado em Artes Plásticas pela Udesc Ceart

23 de maio – Diário Catarinense 
Oficina de Dança Contemporânea com o espanhol Elías 
Aguirre, na Udesc Ceart

22 de maio - Notícias do Dia 
Matéria por Anderson do Carmo, mestrando em teatro da 
Udesc, sobre Festival Internacional de Múltipla Dança 

20 de maio – Diário Catarinense 
Susano Correia, formado em Artes Visuais pela Udesc, 
prepara mostra e livro inspirado em Franklin Cascaes

20 de maio – Notícias do Dia 
Exposição de Kainan Fernandes, formado em Artes 
Visuais pela Udesc Ceart

18 de maio – Notícias do Dia 
Com 40 anos dedicados à dança, Sandra Meyer e Diana 
Gilardenghi apresentam juntas espetáculo

17 de maio – De olho na Ilha 
Fotógrafo de moda realiza palestra na Udesc Ceart

17 de maio – Governo de Santa Catarina 
Fotógrafo de moda Luciano Fileti realiza palestra na Udesc 

16 de maio – Notícias do Dia 
Filmes do Circuito FAM são exibidos na Udesc 

15 de maio – G1 Santa Catarina 
Masc apresenta exposições de Diego de Los Campos e 
Jociele Lampert, professora da Udesc Ceart

13 de maio – Diário Catarinense  
Expositores mostram seus trabalhos na Parque Gráfico, 
Feira de Arte Impressa realizada no Masc

13 de maio – Jornal de Santa Catarina 
Expositores mostram seus trabalhos na Parque Gráfico, 
Feira de Arte Impressa realizada no Masc

09 de maio – Diário Catarinense 
Ópera será apresentada em Joinville, com participação da 
professa Alicia Cupani, da Udesc Ceart

06 de maio - Diário Catarinense 
Coluna de Mário Motta sobre bonecos do teatro de 
animação em Florianópolis

05 de maio - Portal da Ilha 
Centro Sapiens prorroga inscrição para espaço de 
trabalho compartilhado

04 de maio - Adjori SC 
Centro Sapiens prorroga inscrição para espaço de 
trabalho compartilhado

02 de maio - Diário Catarinense 
Graduada em Design de Moda pela Udesc participa de 
concurso da Ferrari em Roma

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart/
http://arqsc.com.br/site/obra-de-professor-do-curso-de-design-da-udesc-integra-acervo-do-museu-oscar-niemeyer-em-curitiba/ 
http://arqsc.com.br/site/obra-de-professor-do-curso-de-design-da-udesc-integra-acervo-do-museu-oscar-niemeyer-em-curitiba/ 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/305939-jociele-lampert-explora-a-arquitetura-e-as-paisagens-na-exposicao-ldquo-deambulacoes-sobre-a-pintura-rdquo.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/305939-jociele-lampert-explora-a-arquitetura-e-as-paisagens-na-exposicao-ldquo-deambulacoes-sobre-a-pintura-rdquo.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/multipla-danca-comeca-terca-24-em-florianopolis-com-espetaculos-gratuitos-e-a-ceu-aberto-5808694.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/multipla-danca-comeca-terca-24-em-florianopolis-com-espetaculos-gratuitos-e-a-ceu-aberto-5808694.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/viviane-bevilacqua/noticia/2016/05/o-lado-engracado-do-autismo-por-quem-entende-do-assunto-5807730.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/viviane-bevilacqua/noticia/2016/05/o-lado-engracado-do-autismo-por-quem-entende-do-assunto-5807730.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/05/florianopolis-recebe-festival-internacional-de-danca-contemporanea-5807833.html  
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/05/florianopolis-recebe-festival-internacional-de-danca-contemporanea-5807833.html  
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/305293-critica-curadoria-do-multipla-danca-desafia-com-convite-ao-dialogo.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/305293-critica-curadoria-do-multipla-danca-desafia-com-convite-ao-dialogo.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/05/para-ficar-de-olho-inspirado-em-franklin-cascaes-susano-correia-prepara-mostra-e-livro-embruxados-5806068.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/05/para-ficar-de-olho-inspirado-em-franklin-cascaes-susano-correia-prepara-mostra-e-livro-embruxados-5806068.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/304958-em-exposicao-individual-kainan-fernandes-trabalha-as-cores-e-o-geometrismo-como-materia.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/304958-em-exposicao-individual-kainan-fernandes-trabalha-as-cores-e-o-geometrismo-como-materia.html 
http://m.ndonline.com.br/florianopolis/plural/304601-com-40-anos-dedicados-a-danca-sandra-meyer-e-diana-gilardenghi-apresentam-juntas-espetaculo.html 
http://m.ndonline.com.br/florianopolis/plural/304601-com-40-anos-dedicados-a-danca-sandra-meyer-e-diana-gilardenghi-apresentam-juntas-espetaculo.html 
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/fotografo-de-moda-realiza-palestra-gratuita-nesta-terca.html 
http://sc.gov.br/mais-sobre-educacao/20622-fotografo-de-moda-luciano-fileti-realiza-palestra-na-udesc-nesta-terca 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/304289-circuito-fam-de-cinema-comeca-nesta-terca-feira-em-23-cidades.html 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/05/masc-apresenta-exposicoes-gratuitas-partir-de-25-de-maio-em-florianopolis.html 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/05/masc-apresenta-exposicoes-gratuitas-partir-de-25-de-maio-em-florianopolis.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/conheca-alguns-expositores-de-sc-que-valem-ter-seus-trabalhos-apreciados-na-parque-grafico-5799696.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/conheca-alguns-expositores-de-sc-que-valem-ter-seus-trabalhos-apreciados-na-parque-grafico-5799696.html 
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/05/conheca-alguns-expositores-de-sc-que-valem-ter-seus-trabalhos-apreciados-na-parque-grafico-5799696.html 
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/05/conheca-alguns-expositores-de-sc-que-valem-ter-seus-trabalhos-apreciados-na-parque-grafico-5799696.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/opera-sera-apresentada-gratuitamente-na-sociedade-harmonia-lyra-em-joinville-5797034.html?post_id=10154134701719054_10154134701794054# 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/05/opera-sera-apresentada-gratuitamente-na-sociedade-harmonia-lyra-em-joinville-5797034.html?post_id=10154134701719054_10154134701794054# 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/mario-motta-os-bonecos-do-teatro-de-animacao-vao-invadir-florianopolis-5794318.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/mario-motta-os-bonecos-do-teatro-de-animacao-vao-invadir-florianopolis-5794318.html 
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=centro-sapiens-prorroga-inscria?aao-para-espaa?o-de-trabalho-compartilhado&id=38743  
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=centro-sapiens-prorroga-inscria?aao-para-espaa?o-de-trabalho-compartilhado&id=38743  
http://www.adjorisc.com.br/geral/centro-sapiens-prorroga-inscri%C3%A7%C3%A3o-para-espa%C3%A7o-de-trabalho-compartilhado-1.1897469
http://www.adjorisc.com.br/geral/centro-sapiens-prorroga-inscri%C3%A7%C3%A3o-para-espa%C3%A7o-de-trabalho-compartilhado-1.1897469
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/estela-benetti/noticia/2016/05/designer-de-sc-participa-de-concurso-da-ferrari-em-roma-5792102.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/estela-benetti/noticia/2016/05/designer-de-sc-participa-de-concurso-da-ferrari-em-roma-5792102.html

