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Servidores podem solicitar 
apoio para especialização

A Udesc regulamentou a concessão de apoio financeiro a servidores para participação em cursos de 
pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, a partir deste semestre.

O Edital nº 01/2014 do Programa de Auxílio à Qualificação (Proquali) objetiva subsidiar os servidores 
que buscam a qualificação profissional. O valor do auxílio engloba o pagamento do curso, incluindo 
matrículas e mensalidades, limitados a R$ 9 mil por servidor. Para este semestre, há um teto de R$ 
27 mil reservado.

Mais informações podem ser obtidas na notícia disponibilizada no site da Udesc Ceart ou com o CRH 
pelo telefone (48) 3321-8043, das 13h às 19h, e pelo e-mail crh.reitoria@udesc.br.

Udesc Ceart prepara atividades 
para o dia do professor

O Centro de Artes já está com uma programação especial preparada para o dia do professor! No 
dia 15 de outubro, os professores estão convidados para um coffe break na sala de reuniões, entre 
10h e 11h, e 15h e 16h. E às 17h, ocorre um happy hour musical no hall do bloco amarelo, com o 
grupo Hortênsia Vechi e Banda.

O quarteto, oriundo de Itajaí/SC, é formado pelos músicos Hortênsia Vechi (voz), Rafael Petry 
(acordeon), Djalma Cordeiro (contrabaixo) e Willian Goe (bateria/percussão). O grupo apresenta 
um repertório de música nacional que percorre diversos gêneros e estilos musicais brasileiros, 
valorizando compositores da MPB, como Tom Jobim, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, dentre 
outros.

http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-regulamenta-apoio-financeiro-a-servidores-para-cursos-de-especializacao/
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Alunos de ensino médio visitam o 
Centro de Artes

No dia 18 de setembro foi realizado no Centro de Artes 
o evento “Ceart Aberto à Comunidade”, que trouxe à 
universidade alunos do terceiro ano do Ensino Médio 
da Escola Aderbal Ramos da Silva, com o objetivo de 
apresentar aos estudantes os cursos da Udesc Ceart e 
sua estrutura.

Foram recebidas duas turmas, uma no período matutino 
e outra no vespertino. As atividades tiveram início com 
uma mostra de curtas e de vídeos em Stop Motion, e com 
uma exposição de projetos feitos pelos alunos do curso 
de Design. Em seguida os estudantes puderam assistir a 
uma apresentação do Quarteto de Cordas da Udesc no 
auditório da Música.

Os alunos também realizaram uma visita ao ateliê de 
Artes Visuais, à Modateca e à Teciteca e puderam conferir 
outras apresentações, como a da banda Sociedade Soul 
na parte da manhã e a aula de prática de coral na parte 
da tarde. No turno vespertino os alunos assistiram uma 
montagem teatral e a aula de teatro de sombras. 

O projeto “Ceart Aberto à Comunidade” é uma 
iniciativa da Direção de Ensino em parceria com os 
departamentos. Segundo a coordenadora de Ensino de 
Graduação Luciana Matias, uma nova edição do evento 
já está sendo pensada para o próximo ano, quando se 
pretende estender a visita também aos alunos do Ensino 
Fundamental e de escolas do ensino privado.

Movimentações funcionais
Informamos sobre as movimentações funcionais ocorridas recentemente:

•  A professora Maria Lúcia Kreling Bastian (DMU) aposentou-se e lhe desejamos muitas felicidades nesta nova etapa 
de vida!

• A professora Célia Maria Antonacci Ramos assumiu a coordenação do PPGAV e o professor Murilo Scoz assumiu a 
chefia do Departamento de Design.

• Os professores Edélcio Mostaço e Milton de Andrade (DAC/PPGT) foram promovidos à classe de Titular. Outros doze 
professores da Udesc alcançaram o mesmo título, perfazendo um total de quatorze ocupantes desta que é a titulação 
máxima e pela primeira vez concedida pela universidade.

Foto: Adriana Silva
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Coral e Orquestra Udesc realizam 
apresentações em eventos pelo 
Estado
Coral da Udesc

O Coral da Udesc é coordenado pelo professor Sérgio 
Figueiredo e proporciona diferentes experiências musicais 
para seus participantes. O Coral abre inscrições todos 
os semestres para a comunidade em geral, e atualmente 
possui aproximadamente 50 cantores. Faz parte de seu 
repertório: música popular, folclórica e sacra, com ênfase 
na música brasileira, incluindo algumas estrangeiras. O 
Coral da Udesc realizou seis apresentações em 2014 e 
tem novos concertos agendados para outubro:

16/10 – Participação em evento comemorativo dos 50 
anos da Udesc Esag, no Teatro Pedro Ivo

20/10 -  Participação no Prêmio Elpídio Barbosa, entregue 
pelo  Conselho Estadual de Educação, na FIESC

26/10 – Participação no X ANPED Sul (Udesc Faed)

29/10 – Participação no Festival de Coros da Assembleia 
Legislativa

Fotos: Divulgação

Orquestra Acadêmica Udesc

A Orquestra Acadêmica Udesc, coordenada pelo 
professor João Titton, conta atualmente com quatorze 
participantes dos cursos de Música da Udesc, sendo 
que todos possuem bolsa da Proex. O grupo está 
trabalhando o repertório para a gravação do segundo 
CD, intitulado “Instrumental de Casa”, com a participação 
dos compositores egressos do Departamento de 
Música, Gustavo Zago, Luiz Sebastião, Leonardo Garcia 
e Leandro Fontes. O CD contará com obras autorais 
dos músicos que já possuem carreira consolidada no 
panorama musical nacional. A Orquestra realizou nove 
apresentações até o mês de agosto, e estão previstos 
mais quatros eventos até o final do ano:

09/10 – II Congresso Brasileiro Dermato Funcional, no 
Hotel Cambirela

16 /10 – Participação em evento comemorativo dos 50 
anos da Udesc Esag, no Teatro Pedro Ivo

22/10 – 10° Encontro de Extensão da Udesc, em 
Chapecó

26/11 – Concerto Carnaval dos Animais, no CIC
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Lançamento do livro
“Fragmentos da Natureza” 
A Udesc lançou em setembro o livro “Fragmentos da 
Natureza”, com fotografias resultantes do curso de 
Fotografia Criativa – Herbário Fotográfico, promovido em 
2013 pela Escola Livre de Artes (ELA), da Udesc Joinville. 
A publicação foi lançada em Joinville no dia 17 e no 
Centro de Artes no dia 23, com a presença do fotógrafo 
italiano Antonio Falzetti, ministrante do curso.

O livro, organizado pelos professores Gabriela Mager, 
Milton de Andrade e Murilo Scoz, teve o projeto gráfico 
desenvolvido por dez alunos do curso de Design, trazendo 
inúmeras composições harmônicas realizadas com 
fragmentos das fotografias escolhidas. Foram feitas mais 
de 300 composições, das quais foram escolhidas 100 
para a obra.

No lançamento em Florianópolis, Falzetti explicou que 
foram utilizados princípios geométricos na técnica 
escolhida para a composição do livro: “As possibilidade 
de combinações são infinitas”, afirmou.  “As composições 
de fotos geraram outras imagens, e cada pessoa que as 
vê tem uma percepção diferente”, conta a Diretora Geral 
da Udesc Ceart Gabriela Mager.

Em sua passagem pelo Centro de Artes, Falzetti 
novamente orientou alunos do curso de Design para 
a produção da próxima publicação, que terá imagens 
originadas no curso ministrado por ele entre os dias 15 
e 19 de setembro, na Udesc Joinville, com o tema do 
movimento corporal na dança.

Cursos de graduação da Udesc 
Ceart são bem avaliados no Guia do 
Estudante da Abril 2014
Vinte e cinco cursos de graduação oferecidos pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foram 
bem avaliados na edição de 2014 do Guia do Estudante 
da Editora Abril. Dos cursos do Centro de Artes, Design 
e Moda  receberam a nota máxima (cinco estrelas), Artes 
Visuais (Bacharelado) e Música (Bacharelado) ganharam 
quatro estrelas. 

O curso de Teatro não foi avaliado pela publicação, pois 
um dos critérios do Guia do Estudante é avaliar apenas 
cursos de bacharelado ou bacharelado e licenciatura 
(ambos simultaneamente) – com exceção de Pedagogia 
e Educação Física, em que são consideradas as 
licenciaturas.

Imagem de Antonio Falzetti integra a publicação. Foto: Bianca Sena e Rodrigo Lago
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Técnicos podem responder avaliação 
institucional até 10 de outubro

Udesc Ceart na Mídia

Até o dia 10 de outubro os servidores técnicos da 
Udesc poderão preencher um formulário de avaliação 
da universidade, que integra o projeto de Autoavaliação 
Institucional da Udesc.

Os setores responsáveis pelo formulário são a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e a Coordenadoria de 
Avaliação Institucional (Coai), que ressaltam a importância 
do preenchimento das perguntas com postura crítica e 

consciente, pois seus resultados permitirão a reflexão 
sobre a universidade e a sistematização de informações 
para subsidiar o planejamento e as decisões institucionais.

O formulário foi encaminhado por e-mail a todos 
os técnicos e também está disponível na seção de 
comunicados do sistema Expresso. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail coai.reitoria@udesc.br

*Texto com informações da Assessoria de Comunicação 
da Udesc

Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia no mês de 
setembro!

25 de setembro – RBS TV (Programa Bom Dia SC)

Nota sobre apresentações musicais realizadas na Udesc e 
promovidas pelo projeto Misturada

25 de setembro – Diário Catarinense 

Nota sobre recital realizado no Centro de Artes pelo aluno 
Rafael Coelho

25 de setembro – Notícias do Dia

Matéria sobre a exposição dos artistas Yara Guasque, 
professora da Udesc, e Rubens Oestroem

22 de setembro - Portal da Ilha

Matéria sobre curso de cartografia social oferecido pela 
Udesc

19 de setembro – Portal De Olho na Ilha

Matéria sobre apresentações musicais realizadas na 
Udesc e promovidas pelo projeto Misturada

18 de setembro - Portal da Ilha

Matéria sobre exposição com obras da professora Yara 
Guasque 

17 de setembro – Veja Online

Matéria traz a análise estética da professora Monique 
Vandresen, do curso de Moda, sobre o Apple Watch 

17 de setembro – Notícias do Dia

Matéria sobre o lançamento do livro “Fragmentos da 
Natureza”, em Joinville

13 de setembro – Diário Catarinense (Coluna Contracapa)

Nota sobre a seleção da professora Raquel Stolf para 
exposição nacional do programa Itaú Cultural

13 de setembro – Notícias do Dia

Matéria destaca o curso de Moda da Udesc e o evento 
Octa Fashion

11 de setembro – Diário Catarinense

Nota sobre apresentação da peça BadenBaden, dirigida 
pelo professor Vicente Concílio

08 de setembro – Notícias do Dia

Matéria sobre inscrições dos cursos de mestrado e 
doutorado em Teatro

02 de setembro – Notícias do Dia

Nota destaca o curso de Moda da Udesc e o OctaFashion

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/udesc-musical-oferece-tres-apresentacoes-gratuitas-em-florianopolis/3652600/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/udesc-musical-oferece-tres-apresentacoes-gratuitas-em-florianopolis/3652600/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/09/mario-motta-catarinense-destaque-em-musica-erudita-se-apresenta-em-florianopolis-4606523.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/09/mario-motta-catarinense-destaque-em-musica-erudita-se-apresenta-em-florianopolis-4606523.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/200979-artistas-rubens-oestroem-e-yara-guasque-abrem-exposicao-juntos-nesta-quinta-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/200979-artistas-rubens-oestroem-e-yara-guasque-abrem-exposicao-juntos-nesta-quinta-em-florianopolis.html
http://goo.gl/HN166u
http://goo.gl/HN166u
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-promovera-sere-de-apresentacoes-musicais-em-florianopolis-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-promovera-sere-de-apresentacoes-musicais-em-florianopolis-.html
http://goo.gl/Qpi5La
http://goo.gl/Qpi5La
http://goo.gl/TUuqBw
http://goo.gl/TUuqBw
http://ndonline.com.br/joinville/plural/198789-escola-livre-de-artes-da-udesc-lanca-o-livro-ldquo-fragmentos-da-natureza-rdquo-em-joinville.html
http://ndonline.com.br/joinville/plural/198789-escola-livre-de-artes-da-udesc-lanca-o-livro-ldquo-fragmentos-da-natureza-rdquo-em-joinville.html
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1411590619./806126236105496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1411590619./806126236105496/?type=3&theater
http://goo.gl/QkabKR
http://goo.gl/QkabKR
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/09/casa-das-maquinas-mantem-programacao-cultural-atraente-na-lagoa-da-conceicao-em-florianopolis-4595154.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/09/casa-das-maquinas-mantem-programacao-cultural-atraente-na-lagoa-da-conceicao-em-florianopolis-4595154.html
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2648/up59/14099782837461.swf#725_27_728_291
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2648/up59/14099782837461.swf#725_27_728_291
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1411590622./798323233552463/?type=3&theater
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É primavera no Ceart!
Fotos: Adriana Silva
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“O vento é o mesmo. Mas sua resposta é diferente em cada folha. 
Aprendi com as Primaveras a me deixar cortar para poder voltar 
sempre inteira.” Cecília Meireles

Expediente Contato

Boletim Ceart é uma publicação do Centro 

de Artes da Universidade do Estado de Santa 
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Fotos: Adriana Silva
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