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Capes aprova Mestrado em Design de 
Vestuário e Moda na Udesc

Concurso de figurinos

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da 
Educação (MEC), aprovou o projeto do curso de Mestrado Profissional em Design de Vestuário 
e Moda, que será oferecido pelo Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc), em Florianópolis.

O novo mestrado tem como objetivo a qualificação de profissionais de alto nível, 
comprometidos com a produção de conhecimento técnico-científico para a proposição de 
soluções inovadoras, firmadas em novas tecnologias e atentas aos princípios da economia 
criativa.

O curso tem como área de concentração Moda e Tecnologia do Vestuário, sendo organizado 
em torno de duas linhas de pesquisa: “Moda e Sociedade” e “Design e Tecnologia do 
Vestuário”.

O projeto do curso foi aprovado em maio de 2015 pela Udesc, por meio da Resolução Nº 
019/2015 do Conselho Universitário (Consuni), e agora com a aprovação da Capes a previsão é 
de que o processo seletivo para a primeira turma ocorra no primeiro semestre de 2017.

O Centro de Artes da Udesc realiza pela quinta vez o concurso de figurinos para a disciplina 
de Montagem Teatral do curso de Teatro. Até o dia 18 de julho, estão abertas as inscrições 
para acadêmicos dos cursos de graduação, mestrado ou doutorado do Ceart interessados em 
participar.

Serão selecionadas duas propostas vencedoras, uma para o espetáculo “A Invasão”, com 
direção de Stephan Baumgartel e elenco formado por 19 alunos; e outra para o espetáculo 
“Mais sobre aquilo que prefiro acreditar que seja agora”, com direção de Jussara Xavier e elenco 
formado por sete atores-dançarinos.

Neste ano concederá um prêmio no total de R$ 7.000 reais, sendo R$ 4.500 reais para a 
proposta escolhida para a peça “A Invasão”, e R$ 2.500 reais para a proposta selecionada 
para a peça “Mais sobre aquilo que prefiro acreditar que seja agora”, sendo descontados os 
impostos legais. Saiba mais no site da Udesc Ceart.

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=15435
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Udesc migra sites do Ceart para sistema 
da universidade

Novos sistemas de chamados

Desde a segunda semana de junho, o site principal 
do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) e os sites dos Programas 
de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV), Design 
(PPGDesign), Música (PPGMUS) e Teatro (PPGT) 
passaram a adotar o modelo de portal corporativo da 
instituição. 

A migração deu-se em função de um problema na 
hospedagem dos sites da Udesc Ceart, ocorrido no 
início do mês. Desta forma, a Udesc Ceart decidiu migrar 
os conteúdos para o sistema Camaleão, para que a 
comunidade acadêmica e externa não fosse prejudicada 
com os devidos sites fora do ar. 

O Camaleão, gerenciado pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Setic) da universidade, 
é utilizado no portal oficial da instituição e pelos demais 

Os sistemas de chamados online dos setores de 
Informática e Serviços Gerais do Centro de Artes da 
Udesc passaram a adotar o sistema Ocomon, o mesmo 
utilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Setic) da universidade. Com o sistema de 
chamados, 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.

Agora, os chamados para os dois setores podem ser 
realizados pelo endereço http://ceart.suporte.udesc.br. 

Para acessar o novo sistema é necessário informar 
a matrícula (os primeiros sete dígitos) e a senha do 
Expresso. Caso haja dúvidas ou dificuldade de acesso, os 
usuários podem entrar em contato com a Coordenadoria 
de Informática pelo e-mail cinf.ceart@udesc.br ou pelo 
telefone (48) 3664-8351.

Para o setor de Informática, por exemplo, é possível 
abrir chamados para solucionar problemas relacionados 
a impressoras, rede, telefones, scanners, projetores, 
computadores, monitores, acesso wireless, além 
de solicitação de toners, transporte e instalação de 
computadores, entre outras demandas. 

Para o setor de Serviços Gerais, podem ser feitos 
chamados nas áreas de ar condicionado, carimbo, 
chaveiro, copa, elétrica, jardinagem, limpeza, manutenção, 
reserva de espaços e/ou veículos, telefonia, vigilância, 
entre outros.

Já os chamados referentes ao setor de Almoxarifado 
da Udesc Ceart, desde janeiro deste ano podem 
ser realizados pelo sistema eletrônico de pedidos de 
almoxarifado da universidade, disponível pelo endereço 
sistemas.udesc.br/almoxarifado.

centros da Udesc. Com este sistema, serão resolvidos problemas isolados de queda do site e de dificuldade de acesso 
que alguns usuários tinham em relação ao portal do Ceart. Outra funcionalidade do sistema adotado é que o mesmo 
proporciona maior autonomia aos setores do centro na gestão do conteúdo, já que permite a edição e atualização das 
páginas pelos próprios setores.

Imagem: Reprodução

http://ceart.suporte.udesc.br/
sistemas.udesc.br/almoxarifado
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Servidores da Udesc Ceart participam 
de programa de coaching na universidade

Apresentações do curso de Música na Udesc Ceart

Imagem: Reprodução

Em 14 de junho ocorreu a formatura da primeira turma 
do Programa de Coaching da Udesc, ministrados pela 
professora Lidia Almeida Picinin (saiba mais no site).

Do Centro de Artes parciparam os servidores técnicos 
Fernanda da Silva Lisboa, Lourival Francisco e Sara 
Eufrázio. Fernanda e Louviral falaram ao Boletim Ceart 
sobre a experiência de participar do curso: 
 
“Estou muito satisfeito com o curso do Coaching, minhas 
expectativas foram superadas em todas as áreas. Hoje 
consigo ver que estou muito mais focado nas atividades 
do setor e clareza dos caminhos a seguir, não só na 
Udesc como em outras áreas da vida. Trabalhamos 15 
dias de imersão, descobrindo e desenvolvendo nossos 
potenciais, sempre dentro de uma linha positiva, humana, 
de respeito com a natureza de cada ser.” - Lourival 
Francisco, do setor de Informática do Ceart.

“O curso de Coaching é um presente que a Universidade 

pode dar para seus servidores. O curso proporciona 
um profundo autoconhecimento, com ferramentas que 
organizam seus sentimentos e pensamentos. A pessoa 
identifica seus talentos e com muita atividade prática 
é convidada a ação! O resultados são pessoas mais 
comprometidas com a Instituição, mais produtivas e mais 
felizes.” - Fernanda Lisboa, do setor de RH do Ceart.

No final do mês de junho, as disciplinas de Prática de 
Conjunto e Prática de Coral, do curso de Licenciatura 
em Música do Centro de Artes da Udesc, realizaram 
apresentações no hall do bloco amarelo do Ceart, 
reunindo a comunidade acadêmica que passava pelo 
local. Durante as apresentações ocorreu a estreia do 
Combo Udesc Jazz Band, uma iniciativa dos alunos com 
coordenação da professora Cristina Emboaba.

Participam do grupo instrumental alunos, egressos e 
músicos da região de Florianópolis, que apresentaram 
músicas de Jorge Benjor, Tom Jobim, Hector Costita e 
Dizzy Gillespie.

“Com a consolidação do grupo e do repertório as 
apresentações serão mais frequentes, internas e externas 
à Udesc, atendendo toda a região de Florianópolis”, afirma 
Cristina Emboaba.

A ideia é que o projeto se transforme em um programa 
de extensão. “Para o grupo os resultados foram bem 
satisfatórios e saímos motivados para prosseguir e 
melhorar cada vez mais. Para o próximo semestre, 
ainda poderão entrar mais instrumentistas interessados. 
Estamos formando também um grupo de arranjadores 
e regentes que atuarão na escrita e regência do grupo, 
dando continuidade à formação técnica, artística e 

acadêmica dos alunos interessados”, complementa a 
professora.

Já as turmas de Prática de Conjunto, ministradas 
pelas professoras Cristina Emboaba e Valeria Bittar, 
apresentaram diferentes repertórios que foram 
trabalhados durante o semestre, desde a música de 
tradição oral brasileira, até a música italiana e francesa na 
Idade Média e no Renascimento. 

“Essas disciplinas, como coral, prática de conjunto e 
grupos musicais, visam a performance, e tudo o que isso 
significa. É muito importante para eles [os alunos] ter 
público. Recebemos muito retorno dos funcionários da 
Udesc”, comenta a professora Valeria Bittar.

Fernanda, Lourival e Sara participaram do curso. Foto: Divulgação

Foto: Carol Andrade

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=15538
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Avaliação Institucional

Movimentações 
funcionais

Expediente no dia 15 de julho será 
matutino devido dedetização

Horários do Laboratório
de Informática em julho

Expediente

A Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), prorrogou o prazo da Avaliação das 
Ações dos Cursos sobre as disciplinas das graduações no primeiro 
semestre de 2016, passando a data final de 27 de junho para 8 de julho. 

Os professores e os alunos podem se manifestar sobre os cursos com 
garantia de sigilo total. Participantes de 11 centros de ensino da Udesc 
devem responder a avaliação no Sistema de Gestão Acadêmica (Siga), 
que teve mudança na interface gráfica. Saiba mais na notícia divulgada 
no site da Udesc. Fonte: Secom Udesc

Durante o mês de julho, o Laboratório de Informática do 
Centro de Artes da Udesc terá horário de funcionamento 
reduzido para a comunidade acadêmica. O laboratório 
estará aberto das 13h às 19h entre o dia 1º e 31 de julho. 
Em agosto o laboratório retorna ao horário normal de 
funcionamento, das 8h às 21h.

Está programado para o dia 15 de julho, no período vespertino, o procedimento de dedetização nos prédios do Centro 
de Artes da Udesc. Por este motivo, será necessário que nesta data o expediente administrativo seja realizado no 
período matutino, até o início da tarde - das 7h às 13h ou das 8h às 14h.

Demais atividades também não poderão ser realizadas no centro após às 14h. Caso haja alguma atividade agendada 
para a tarde do dia 15 de julho, deve-se entrar em contato com a Direção Administrativa (aline.heusi@udesc.br - 
3664-8304) ou com a Coordenadoria de Serviços Gerais (cseg.ceart@udesc.br - 3664-8358), para que possam ser 
minimizados os possíveis transtornos.

A Udesc está com inscrições abertas, até 25 de julho, 
para a primeira edição do Prêmio Simplifica Udesc, 
que selecionará as melhores ideias de alunos, técnicos 
e docentes para combater as chamadas “disfunções 
burocráticas”, ou seja, procedimentos que travam ou 
dificultam atividades de ensino, pesquisa e extensão e 
também na prestação de serviços. Saiba mais no site.

A servidora Gisele Lima está desempenhando suas 
atividades no Mestrado Profissional de Moda (em 
implantação) e auxiliará as atividades dos demais 
programas de pós-graduação quando necessário.

Prêmio Simplifica Udesc

http://siga.udesc.br/
http://www.udesc.br/?idNoticia=15816
http://www.udesc.br/?idNoticia=15718
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Movimentações 
funcionais

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:    

Gabriel Silva e 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. 

27 de junho – O Barato de Floripa 
Notícia sobre evento que aborda arte visual em 
Florianópolis nos anos 1960 com Sandra Makowieky

26 de junho – Notícias do Dia 
Egressa em Artes Visuais pela Udesc realiza trabalho que 
reflete sobre espaço feminino na sociedade

25 de junho - Notícias do Dia  
Reportagem sobre artistas da Grande Florianópolis cita 
curso de Artes Visuais e egresso da Udesc

23 de junho - Diário Catarinense 
Estudantes da Udesc participam de evento Fashternoon, 
que  reúne gastronomia, música, arte e moda 

20 de junho - Notícias do Dia  
Mestrando em Teatro da Udesc Ceart faz crítica a peça 
“Mordedores”

14 de junho - Notícias do Dia  
Reitor de universidade alemã e secretário de assuntos 
internacionais fazem acordo par ampliar a parceria entre 
da Universidade de Música Franz Liszt Weimar e a Udesc

03 de junho - Redesul de Notícias  
Exposição fotográfica é resultado de pesquisa de 
mestrado em artes da Udesc

01 de junho - Diário Catarinense 
Artista formado em artes visuais pela Udesc têm projeto 
selecionado no Rumos Itaú Cultural

01 de junho - Notícias do Dia 
Mestrando em Teatro na Udesc fala sobre trabalho 
realizado por Karin Serafin, em Florianópolis

Agenda Cultural

Concerto

O QUÊ: Concerto do Coral e Orquestra Udesc 
QUANDO: 07 de julho, às 20h 
ONDE: Igreja Nossa Senhora das Necessidades (Estrada 
Caminho dos Açores, 2450, Santo Antônio de Lisboa) 
QUANTO: Gratuito 

Recital de violão

O QUÊ: Recital do Bacharelado em Violão da Udesc 
QUANDO: 05 de julho, às 20h 
ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
(Rua Francisca Luísa Vieira, 277, Lagoa da Conceição)

Foto: Divulgação

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://obaratodefloripa.com.br/geracoes-masc-aborda-arte-visual-em-florianopolis-nos-anos-1960/ 
http://obaratodefloripa.com.br/geracoes-masc-aborda-arte-visual-em-florianopolis-nos-anos-1960/ 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/313880-arte-contra-a-clausura.html 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/313880-arte-contra-a-clausura.html 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/312948-artistas-da-grande-florianopolis-se-destacam-pela-originalidade-de-seus-desenhos.html 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/312948-artistas-da-grande-florianopolis-se-destacam-pela-originalidade-de-seus-desenhos.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/06/evento-fashternoon-reune-gastronomia-musica-arte-e-moda-neste-sabado-em-florianopolis-6148135.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/06/evento-fashternoon-reune-gastronomia-musica-arte-e-moda-neste-sabado-em-florianopolis-6148135.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/311864-critica-peca-carioca-ldquo-mordedores-rdquo-invade-a-percepcao-e-propoe-dialogo-radical-entre-diferencas.html  
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/311864-critica-peca-carioca-ldquo-mordedores-rdquo-invade-a-percepcao-e-propoe-dialogo-radical-entre-diferencas.html  
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/robertoazevedo/310184-os-cargos-devem-demorar.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/robertoazevedo/310184-os-cargos-devem-demorar.html 
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/robertoazevedo/310184-os-cargos-devem-demorar.html 
http://redesuldenoticias.com.br/noticias/03_06_2016_nas_curvas_do_meu_corpo_os_meus_segredos_abre_oficialmente_nesta_sexta.htm 
http://redesuldenoticias.com.br/noticias/03_06_2016_nas_curvas_do_meu_corpo_os_meus_segredos_abre_oficialmente_nesta_sexta.htm 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/06/conheca-os-projetos-catarinenses-selecionados-no-rumos-itau-cultural-5822578.html 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/06/conheca-os-projetos-catarinenses-selecionados-no-rumos-itau-cultural-5822578.html 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/306491-critica-karin-serafin-enlaca-poesia-e-politica-ao-devolver-nossa-propria-historia.html 
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/306491-critica-karin-serafin-enlaca-poesia-e-politica-ao-devolver-nossa-propria-historia.html 

