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Eleições para o Concentro

Avaliação Institucional

No dia 29 de junho foram realizadas eleições para representantes docentes e discentes de 
pós-graduação da Udesc Ceart no Conselho de Centro (Concentro). Foram eleitos os seguintes 
representantes:

Docentes: 
Profa. Monique Vandresen (titular); 
Profa. Silene Seibel (suplente).

Discentes de Pós-Graduação: 
Mestrando Christofer Ramos da Silva (titular); 
Mestranda Isabella de Souza Sierra (suplente).

Na última Avaliação das Ações dos Cursos (AAC), que faz parte da Avaliação Institucional da 
Udesc, realizada em junho e julho deste ano, o índice de participação dos alunos passou de 
19% em 2015/2 para 37% em 2016/1. Entre os docentes, o índice subiu de 29% para 47%.

No Centro de Artes também houve aumento no percentual de participação, de acordo com 
dados da Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai). A participação dos discentes passou 
de 12,78% em 2015/2 para 28,47% em 2016/1; e a dos professores subiu de 16,38% para 
36,07%.

Com informações da Secretaria de Comunicação da Udesc

Movimentações funcionais

• O professor Valmor Beltrame (Departamento de Artes Cênicas) aposentou-se no dia 13 de 
julho. O Centro de Artes agradece ao professor pela dedicação à universidade e deseja muitas 
felicidades nesta nova etapa de vida!

• Os servidores Maria do Carmo da Rosa, secretária do Concentro, e Milton Freitas Borges, do 
Núcleo de Produção Cultural, trocaram de sala entre si. Agora, o Núcleo de Produção Cultural 
está sediado na sala da Direção Geral, e a secretaria do Concentro, no segundo andar do bloco 
administrativo, próximo à Direção de Extensão. Os ramais permanecem os mesmos: 48380 
(Milton) e 48359 (Maria do Carmo).
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Programa de Pós-Graduação em Música 
lança Revista Orfeu

Inventório participa de Conferência
Mundial de Empresas Juniores

O PPGMUS da Udesc lançou recentemente a primeira 
edição do novo periódico científico do centro, a Revista 
Orfeu. A publicação, de periodicidade semestral, tem 
como principal objetivo incentivar e divulgar a produção 
científica e artística da área de música, nas suas diversas 
subáreas. 

A publicação, de periodicidade semestral, tem como 
principal objetivo incentivar e divulgar a produção científica 
e artística da área de música, nas suas diversas subáreas.

Dezesseis trabalhos foram submetidos para a edição 
inicial e sete aprovados para a revista, que tem identidade 
visual e projeto gráfico desenvolvidos pelo Laboratório de 
Design (LabDesign), da Udesc Ceart.

A Revista Orfeu também já está com chamada aberta 
para a submissão de trabalhos desenvolvidos em 
âmbito nacional e internacional, direcionados ao dossiê 
da segunda edição, que terá como proposta “Música 
informal: oralidade e não-escritura nas práticas musicais”. 
Mais informações no site da Udesc Ceart.

Considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
o maior evento sobre empreendedorismo jovem no 
mundo reunindo, este ano em Florianópolis, cerca de 3,2 
mil pessoas de 17 países, em 280 horas de atividades, 
a Conferência Mundial de Empresas Juniores - Junior 
Enterprise World Conference (Jewc 2016) foi realizada 
entre 20 e 24 de julho.

Este ano, foi organizada pela Federação das Empresas 
Juniores de Santa Catarina (Fejesc), com a co-realização 
de vários parceiros, entre eles a Udesc.

Com 12 de seus membros participando da conferência, a 
Inventório – Empresa Júnior de Design e Moda do Centro 
de Artes - representou o centro na Jewc 2016. Saiba mais 
no site da Udesc Ceart.

Imagem: Reprodução

Foto: Laís Moser

Foto: Divulgação

http://revistas.udesc.br/index.php/orfeu/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/orfeu/issue/current
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16216
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16221
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Foto: Laís Moser Foto: Carlos André de Andrade

Foto: Divulgação

Atividades de integração
entre servidores técnicos

Durante o mês de julho foram realizadas algumas atividades 
de integração e motivação entre os servidores técnicos 
do Ceart. No dia 20 de julho foi promovida a exibição do 
filme Divertida Mente, animação da Pixar, seguida de uma 
reflexão sobre o funcionamento da mente humana e das 
emoções. O debate foi conduzido pela servidora Cláudia 
Messores, da Reitoria.

Já no dia 15 de julho, a professora de ginástica laboral 
Carla Liz realizou uma gincana entre os servidores técnicos, 
promovendo um momento de integração e descontração 
no ambiente de trabalho. No início de julho também foi 
realizada a comemoração dos aniversários de abril, maio, 
junho e julho, reunindo professores e técnicos em uma 
comemoração junina no Ceart.

Udesc realiza workshop sobre inovação 
em aula e fórum das licenciaturas

A Pró-Reitoria de Ensino (Proen), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), fará dois eventos para 
professores de graduação da instituição em agosto, no 
Auditório do Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(Faed), no Bairro Itacorubi, em Florianópolis.

Nos dias 11 e 12, das 8h às 12h e das 14h às 18h, 
haverá o workshop “Tecnologias digitais na sala de aula: 
inovações didáticas na universidade”, que abordará, por 
exemplo, o sistema de formação por meio do uso de 
tecnologias aplicadas na Suécia. 

Os docentes terão oportunidade de conhecer 
plataformas, aplicativos e ferramentas digitais para 
utilização em sala de aula.

Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.

Fonte: Secretaria de Comunicação da Udesc

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16227
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Expediente

Agenda Cultural

Ciclo de Palestras OCTA Fashion

O QUÊ: Ciclo de Palestras do OCTA Fashion 
QUANDO: 08 a 12 de agosto 
ONDE: Plenarinho da Udesc 
SAIBA MAIS: Site da Udesc Ceart

Oficina de Construção de textos teatrais

O QUÊ: Oficina “O velho Castelo -  
Gabinete de Dramaturgia”, com Raúl Cortés 
QUANDO: 10 encontros quinzenais aos sábados,  
a partir de 06/08, das 13h30 às 18h 
ONDE: Sala Teatro e Educação da Udesc Ceart 
INTERESSADOS: Entrar em contato pelo 
e-mail dramaturgiacatarinense@gmail.com 
SAIBA MAIS: Site da Udesc Ceart

Oficinas do Programa Moinho 
 
O QUÊ: Oficina de dança entre mães, pais e bebês 
QUANDO: Quartas-feiras, de 10/08 a 21/09, das 15h30 às 
16h30 
ONDE: Espaço II, no Bloco de Teatro - CEART 
INSCRIÇÕES: Pelo e-mail programamoinho@gmail.com  
ou pelo Facebook

Recital

O QUÊ: Recital com Luigi Antonio Irlandini 
QUANDO: 22 de agosto, às 12h 
ONDE: Auditório do DMU

Criação radiofônica 
 
O QUÊ: Ateliê de Criação Radiofônica 
QUANDO: 02 a 04 de setembro 
ONDE: Departamento de Artes Cênicas da Udesc Ceart 
SAIBA MAIS: Site da Udesc Ceart Oficina  de Construção de Textos Teatrais. Foto: Divulgação

OCTA Fashion. Foto: Cristiano Prim

Oficinas do Programa Moinho. Foto: Divulgação

Aula inaugural do PPGDesign 
 
O QUÊ: Palestra com designer Luis Carlos Paschoarelli 
(Unesp Bauru) - “Fatores Humanos e Projeto - articulações 
entre prevenção e reabilitação no Design Ergonômico” 
QUANDO: 15 de agosto, às 15h 
ONDE: Auditório da Udesc Ceart

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16345
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16296
https://www.facebook.com/programamoinhoo/?fref=ts
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16363
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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 
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Laís Moser (MTb/SC:3799) 
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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 julho – Diário Catarinense 
Nota sobre egresso em Moda da Udesc

27 de julho – RIC Mais 
Notícia sobre curta metragem produzida por  
egresso em Design da Udesc

06 de julho - RIC Mais 
Notícia sobre apresentação do Coral e  
Orquestra da Udesc 
 
06 de julho – Diário Catarinense 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

06 de julho - Revista em Foco  
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

06 de julho - Jornal de Santa Catarina  
Notícia sobre Festival Internacional de Teatro Universitário 
de Blumenau (Fitub) cita peça da Udesc

06 de julho - G1 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

06 de julho - CLMAIS 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

05 de julho - Governo SC 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

05 de julho – Diário Catarinense 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

05 de julho - Hora de Santa Catarina 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

05 de julho - Zero Hora 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc 
 
05 de julho – Jornal de Santa Catarina 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc 
 
05 de julho – A Notícia 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc 
 
05 de julho – De Olho na Ilha 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc 
 
05 de julho - Correio Lageano 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

04 de julho – G1 SC 
Notícia sobre Mestrado Profissional em Design de 
Vestuário e Moda da Udesc

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://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/07/estilista- radicado-em-floripa-lui- iarocheski-assina- pecas-para- o-proximo- programa-de- entretenimento-da-globo-6927602.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/321624-produzido- em-florianopolis- curta-almofada-de- penas-usa- tecnica-em- stop-motion.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/321624-produzido- em-florianopolis- curta-almofada-de- penas-usa- tecnica-em- stop-motion.html
http://ricmais.com.br/sc/fique-por-dentro-da-ric/noticias/coral-e-orquestra-da-udesc-realizam-concerto-nesta-quinta-em-florianopolis/
http://ricmais.com.br/sc/fique-por-dentro-da-ric/noticias/coral-e-orquestra-da-udesc-realizam-concerto-nesta-quinta-em-florianopolis/
http://editorajotage.com.br/emfoco/759-udesc-tera-o-primeiro-curso-do-brasil
http://editorajotage.com.br/emfoco/759-udesc-tera-o-primeiro-curso-do-brasil
http://editorajotage.com.br/emfoco/759-udesc-tera-o-primeiro-curso-do-brasil
http://editorajotage.com.br/emfoco/759-udesc-tera-o-primeiro-curso-do-brasil
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/lazer-e-cultura/noticia/2016/07/fitub-deste-ano-marca-transicao-apos-15-anos-de-coordenacao-de-pita-belli-6407467.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/lazer-e-cultura/noticia/2016/07/fitub-deste-ano-marca-transicao-apos-15-anos-de-coordenacao-de-pita-belli-6407467.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/07/udesc-tera-primeiro-curso-do-pais-de-mestrado-profissional-de-moda.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/07/udesc-tera-primeiro-curso-do-pais-de-mestrado-profissional-de-moda.html
http://www.clmais.com.br/informacao/97712/udesc-ter%C3%A1-mestrado-em-design-de-vestu%C3%A1rio-e-moda-in%C3%A9dito-no-brasil
http://www.clmais.com.br/informacao/97712/udesc-ter%C3%A1-mestrado-em-design-de-vestu%C3%A1rio-e-moda-in%C3%A9dito-no-brasil
http://sc.gov.br/mais-sobre-educacao/21518-udesc-tera-primeiro-curso-de-mestrado-em-design-de-vestuario-e-moda-do-brasil
http://sc.gov.br/mais-sobre-educacao/21518-udesc-tera-primeiro-curso-de-mestrado-em-design-de-vestuario-e-moda-do-brasil
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/07/udesc-tera-o-primeiro-mestrado-profissional-de-moda-do-brasil-6404091.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-tera-o-primeiro-curso-de-mestrado-em-design-de-vestuario-e-moda-do-brasil-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-tera-o-primeiro-curso-de-mestrado-em-design-de-vestuario-e-moda-do-brasil-.html
http://www.clmais.com.br/informacao/97712/udesc-ter%C3%A1-mestrado-em-design-de-vestu%C3%A1rio-e-moda-in%C3%A9dito-no-brasil
http://www.clmais.com.br/informacao/97712/udesc-ter%C3%A1-mestrado-em-design-de-vestu%C3%A1rio-e-moda-in%C3%A9dito-no-brasil
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/07/mostra-gratuita-exibira-audiovisuais-em-florianopolis-em-julho.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/07/mostra-gratuita-exibira-audiovisuais-em-florianopolis-em-julho.html

