
1

boletim ceart

agosto // 2016 // #22

Ceart cria Núcleo de Desenvolvimento Humano
O Centro de Artes da Udesc conta, desde o mês de agosto, com um Núcleo de Desenvolvimento 
Humano (NDH), novo setor da Udesc Ceart, vinculado à Direção Administrativa e atualmente sob 
responsabilidade da servidora Fernanda Lisboa.

O Núcleo foi criado para idealizar e concretizar estratégias que auxiliem na promoção da qualidade 
de vida profissional e pessoal, na manutenção da saúde individual e coletiva, na integração, na 
qualificação, no aprimoramento e na orientação de novos servidores, durante a vida funcional e na 
aposentadoria.

“Tudo isto visa contribuir para o desenvolvimento do potencial humano e, consequentemente, 
aprimoramento do autoconhecimento, das relações interpessoais e dos processos organizacionais 
em que os servidores do Ceart encontram-se inseridos. Após ouvir nossos colegas, as ações deste 
setor almejam chegar o mais perto possível das expectativas dos interessados”, afirma Fernanda.

Entre diversos projetos que estão sendo planejados, ou já em desenvolvimento, estão: 
Musicoterapia para os servidores; preparação de ações com base em análise dos resultados 
de pesquisa de Desenvolvimento Humano no Ceart, aplicada aos técnicos; envio de artigos 
informativos e busca de parceiros para palestras diversas; identificação das habilidades e 
competências dos servidores técnicos do Ceart; desenvolvimento de material para recepção 
de novos servidores e professores colaboradores; desenvolvimento de material para repassar 
orientações básicas aos novos chefes de departamento; encontros entre técnicos para troca de 
conhecimentos; organização de confraternizações dentro e fora do ambiente de trabalho.

Mais informações com a servidora Fernanda Lisboa pelo ramal 48388 ou pelos e-mails  
ndh.ceart@udesc.br e fernanda.lisboa@udesc.br.

Com o objetivo de planejar ações a longo prazo para a Udesc Ceart, em suas diversas áreas 
de atuação, a direção-geral do centro instituiu a Comissão de Planejamento Estratégico, 
coordenada pelo servidor Arthur Freitag, do setor de Almoxarifado, e com participação de Gabriela 
Mager, diretora-geral; Aline Heusi, diretora de Administração; Fernanda Lisboa, do Núcleo de 
Desenvolvimento Humano; e Milton Borges, do Núcleo de Produção Cultural. A Comissão de 
Planejamento Estratégico é um grupo de trabalho para auxiliar a Comissão de Administração e 
Planejamento do Centro.

A comissão iniciou os trabalhos retomando as ações elencadas no Plano de Gestão do Centro 
de Artes, desenvolvido em 2013 com o consultor em gestão pública Claudio Cherem. No Plano 
de Gestão oito ações foram priorizadas e metas foram definidas para cada grupo de trabalho: 
agilizar o processo de compras, avaliação institucional, base de dados, comunicação estratégica, 
consolidação da pós-graduação, gestão de pessoas, planejamento de tecnologia da informação 
(TI), e parcerias institucionais.

No momento, a comissão está revisando as ações propostas, avaliando o que foi realizado 
e entrando em contato com os setores da Udesc Ceart. A ideia é rever o planejamento 
periodicamente com a participação da comunidade acadêmica. Mais informações com o servidor 
Arthur Freitag pelo ramal 48311 ou pelo e-mail arthur.freitag@udesc.br.

Ceart cria Comissão de Planejamento Estratégico
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Udesc forma 31 novos profissionais do Ceart

As aulas de ginástica laboral, conduzidas pela professora 
Carla Liz, terão também um novo horário a partir de 1º de 
setembro, agora no período matutino. Pela manhã as aulas 
serão realizadas todas as quintas-feiras, das 8h30 às 9h 

na sala de Teatro Educação do Departamento de Artes 
Cênicas (DAC). Já no período da tarde as aulas ocorrem 
todas as segundas, quartas e sextas, das 14h às 14h30 no 
laboratório 2, também no DAC.

Foto: Precisão Formaturas/Divulgação

No dia 25 de agosto a Udesc realizou 
a formatura de 31 novos profissionais 
nos seguintes cursos de graduação: 

•	 Bacharelado em Artes Visuais
•	 Licenciatura em Artes Visuais 
•	 Bacharelado em Moda – Habilita-

ção: Design de Moda
•	 Bacharelado em Design – Habilita-

ção: Design Industrial
•	 Bacharelado em Música – Opção: 

Piano
•	 Bacharelado em Música – Opção: 

Violoncelo
•	 Licenciatura em Música
•	 Licenciatura em Teatro
•	 Licenciatura e Bacharelado em 

Teatro

Vicence Concilio e pelos paraninfos Adriana Maria dos 
Santos (Artes Visuais), Douglas Antunes (Design e Moda), 
José Ronaldo Faleiro (Teatro) e Sérgio Freitas (Música).

Os servidores técnicos Roberval de Oliveira Santos, do 
Departamento de Artes Visuais, e Tiago Martins Moreira, 
do Departamento de Teatro foram homenageados pelos 
alunos.

A cerimônia de outorga de grau dos formandos, que 
concluíram a graduação no semestre 2016/1, foi realizada 
no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis às 19h30.

A mesa foi composta pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação Antonio Vargas, representando o reitor Marcus 
Tomasi; pela diretora-geral do Ceart, Gabriela Botelho 
Mager; pela diretora de Ensino, Teresa Mateiro; pelo patrono 

Ginástica laboral no período matutino

Foto: Laís Moser
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Udesc Ceart mudará login de acesso
aos computadores do centro

No mês de setembro a coordenadoria de Informática do 
Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) planeja realizar a migração para a  
rede corporativa da universidade, o que irá alterar o acesso 
aos computadores do centro. 

A partir da migração, todos os usuários deverão acessar 
as máquinas com o mesmos dados de entrada do portal 
id.udesc.br, com CPF e senha utilizada para o sistema 
Expresso Udesc. Com esta mudança, será possível que 
alunos, professores e técnicos da Udesc Ceart acessem 
a rede interna do centro de qualquer computador ou rede 
sem fio da universidade (desde que já integrado ao domínio 
corp.udesc.br) usando seu número de CPF e uma única 
senha personalizada. 

Senha de acesso

Para os alunos que ainda não estão cadastrados no portal 
id.udesc, no primeiro acesso devem clicar no link “Esqueci 
minha senha”. Após o preenchimento dos dados, será 
enviado um e-mail para o endereço cadastrado no Siga 
com orientações para a obtenção da nova senha.

Já para os servidores da universidade, basta acessar 
com o CPF e a mesma senha do Expresso Udesc. Caso 
necessário, a senha também poderá ser recuperada ou 
modificada por meio do próprio portal Id Udesc. 

Atualização do cadastro dos servidores no Id Udesc

Após a migração, será muito importante que o centro de 
lotação e setor estejam atualizados no Id Udesc. Sendo 
assim, é necessário que cada servidor acesse o portal 
id.udesc.br e, na aba “Atualizar Dados”, verifique se seu 
cadastro está atualizado. Caso não esteja, a coordenadoria 
de informática solicita que seja feita a atualização.

Backup de arquivos

A coordenadoria de Informática da Udesc Ceart recomenda 
que os usuários façam um backup de arquivos que estão 
salvos nos discos rígidos dos computadores (copiando-
os para um pen-drive, disco externo ou pastas na rede, 
quando elas comportarem o volume de dados).

O backup é necessário porque, uma vez migrados, os 
computadores não terão mais acesso ao antigo perfil 
registrado no domínio ceart.local, o que significa que não 

terão mais acesso aos arquivos e pastas locais (gravados 
no disco rígido do próprio computador). Com o backup, 
basta copiá-los novamente para a máquina, já registrada 
no novo domínio (corp.udesc.br). Arquivos salvos na rede 
(servidor) serão migrados automaticamente.

Processo de migração

Outras unidades da Udesc já realizaram a migração para 
a rede corporativa da universidade, como a reitoria e os 
centros de Ciências Agroveterinárias (Udesc Lages), de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cedif), de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag) e de Educação a 
Distância (Cead).

Atualmente, a rede wifi no Centro de Artes (WL UDESC) já 
pode ser acessada pelo login único cadastrado no Portal 
idUdesc (com CPF e senha utilizada para o Expresso 
Udesc).

Mais informações com a coordenadoria de informática pelo 
ramal 48351 ou pelo e-mail cinf.ceart@udesc.br.

Com informações das Assessorias de Comunicação do 
Cedif e Esag

https://id.udesc.br/
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Cursos de Música e Teatro da Udesc são bem 
avaliados pelo Conselho Estadual de Educação

Foto: Laís Moser

Foto: Doroti Ragassi

Nos dias 11 e 12 de agosto o Centro de Artes da Udesc 
recebeu duas comissões de avaliação externa, designadas 
pelo Conselho Estadual de Educação, para renovação de 
reconhecimento dos cursos de Bacharelado em Música 
e Licenciatura em Música; e reconhecimento do curso de 
Licenciatura em Teatro.

As comissões visitaram instalações do centro e da 
Biblioteca Central e realizaram reuniões com representantes 
da Udesc, professores e alunos dos cursos de Música e 
Teatro, e com integrantes do Núcleo Docente Estruturante 
de cada departamento, Comissão Própria de Avaliação 
da Udesc (CPA) e Comissão Setorial de Avaliação do 
Centro (CSA), coordenações da Secretaria de Ensino de 
Graduação, Recursos Humanos, Direção de Ensino de 
Graduação e Coordenação Geral de Estágios.

As três dimensões de análise consideradas foram: 
organização didático-pedagógica, corpo docente e 
infraestrutura. Em uma escala de zero a cinco, o curso de 
Licenciatura em Teatro recebeu conceito geral de 4,13; o 
curso de Licenciatura em Música de 4,24; e o curso de 
Bacharelado em Música recebeu conceito de 4,12.

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais 
serão os próximos avaliados e receberão a comissão 
de avaliação externa nos dias 8 e 9 de setembro para 
renovação de reconhecimento dos cursos.

Professores da Udesc Ceart lançam livros
Em 15 de agosto foi realizado durante a aula magna do mestrado em 
Design o lançamento do livro Desafios da Pesquisa em Design, organizado 
pelos professores Monique Vandresen, Murilo Scóz e Sandra Ramalho. A 
publicação, lançada pela Editora da Udesc, resulta de uma ação do Núcleo 
de Estudos Semióticos e Transdisciplinares.

Em agosto os professores do Departamento de Artes Cênicas (DAC) Heloisa 
Baurich Vidor e Vicente Concilio lançaram, respectivamente, os livros Leitura 
e Teatro: aproximação e apropriação do texto literário (Editora Hucitec) 
e BadenBaden. Modelo de Ação e Encenação no processo com a peça 
didática de Bertolt Brecht (Paco Editorial). As obras são frutos das pesquisas 
de doutorado dos autores, que refletem as possibilidades de criação e 
aprendizagem abertas pelas abordagens do ensino do teatro na atualidade.

Também foi relançado o livro Teatro e Política: Arena, Oficina e Opinião 
(Annablume Editora), de Edelcio Mostaço, professor do DAC, que aborda 
a trajetória artística de três dos mais importantes grupos teatrais brasileiros 
entre 1950 e 1970, dedicando especial ênfase às questões ideológicas que 
perpassaram aquele período. Originalmente lançado em 1982 o livro tornou-se 
uma referência para o setor cênico e no campo dos estudos historiográficos. Fotos: Divulgação
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Agenda

Ceart aberto à comunidade

O QUÊ: Visita de alunos do Ensino Médio para 
conhecerem o Centro de Artes    
QUANDO: 13 de setembro    
ONDE: Por toda a Udesc Ceart

 
  

Exposição no Mesc

O QUÊ: Exposição “Porque as palavras não conseguiam 
esvaziar-me...” 
QUANDO: Até 30 de setembro 
ONDE: Museu da Escola Catarinense (Mesc) 
Rua Saldanha Marinho, 196, Centro, Florianópolis/SC 

Iniciativa recebeu cerca de 80 estudantes em 2015. Foto: Victor Milezzi

Foto: Divulgação

Recital de piano

O QUÊ: Recital com pianista Amy Lin 
QUANDO: 15 de setembro, às 19h 
ONDE: Auditório do Departamento de Música

 
Mobilidade para pesquisadores

O QUÊ: Evento sobre programas de apoio à pesquisa e à 
mobilidade acadêmica da rede Euraxess, da União Europeia 
(UE) 
QUANDO: 16 de setembro, das 13h30 às 17h30 
ONDE: Plenarinho da Reitoria, com transmissão por 
videoconferência para os demais campi da instituição  
SAIBA MAIS: Site da Udesc 

Encontro de Iluminação Cênica

O QUÊ: A Luz em Cena – 6º Encontro Catarinense 
de Iluminação Cênica 
QUANDO: 19 e 20 de setembro    
ONDE: Departamento de Artes Cênicas   

Amy Lin. Foto: Klaus  Stoeber

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16581
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Expediente
Contato

Boletim 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) 

Diagramação:    

Carlos André M.A. 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. 

30 de agosto - Diário Catarinense 
Udesc oferece oficina gratuita sobre teoria e prática de 
violão                             

30 de agosto - Hora de SC 
Udesc oferece oficina gratuita sobre teoria e prática de 
violão                                        

29 de agosto - Site De Olho na Ilha                             
Udesc abre inscrições para curso gratuito de fundamentos 
da técnica violonística 
 
29 de agosto – Site O Barato de Floripa 
Notícia sobre exibição de filme no Departamento de Artes 
Visuais da Udesc                   

28 de agosto – Notícias do Dia online 
Matéria sobre exposição “Gaudí, Barcelona 1900” 
entrevista professor da Udesc

26 de agosto - RICTV Florianópolis 
Alunos da Udesc se unem para tocar clássicos no 
concerto “Era do Rádio”                            

26 de agosto - Diário do Alto Vale 
Notícia sobre peça em Rio do Sul, produzida por aluna do 
curso de Teatro durante disciplina da graduação                                        

25 de agosto – Site Timbonet   
Concerto noturno terá Orquestra Acadêmica da Udesc

23 de agosto - ND Online    
Show no projeto CIC 8:30 com banda formada por alunos 
e egressos de Música da Udesc

18 de agosto - Portal Making Off    
Udesc apresenta espetáculo sobre época de ouro do 
rádio       
       
16 de agosto - Jornal de Santa Catarina   
Perfil de Camila Fraga, formada em Moda pela Udesc

15 de agosto – Site Tudo Sobre Floripa  
Espetáculo da Udesc no CIC mostra a era de ouro do 
rádio 
          
14 de agosto - G1 SC     
CIC recebe espetáculo beneficente sobre época de ouro 
do rádio       
 
11 de agosto - Notícias do Dia                                  
Notícia sobre palestra ministrada pela professora 
Rosângela Cherem (Gerações Masc) 
        
09 de agosto – Site O Barato de Floripa  
Apresentação de grupo teatral originado na Udesc 

09 de agosto - O Barato de Floripa                  
14º Gerações Masc terá participação da professora 
Rosângela Miranda Cherem

08 de agosto – Notícias do Dia Online  
Concerto beneficente com Pablo Rossi terá presença da 
Orquestra Udesc

02 de agosto - Portal G1 SC    
Notícia sobre exposição de egressa em Artes Visuais da 
Udesc na Fundação Cultural Badesc

02 de agosto – Site O Barato de Floripa   
Notícia sobre performance com graduada e mestre em 
Teatro pela 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://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/08/udesc-oferece-oficina-gratuita-sobre-teoria-e-pratica-de-violao-7349670.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/08/udesc-oferece-oficina-gratuita-sobre-teoria-e-pratica-de-violao-7349670.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/08/udesc-oferece-oficina-gratuita-sobre-teoria-e-pratica-de-violao-7349670.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/08/udesc-oferece-oficina-gratuita-sobre-teoria-e-pratica-de-violao-7349670.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-fundamentos-da-tecnica-violonistica.html
http://obaratodefloripa.com.br/film-socialisme-de-jean-luc-godard-tem-exibicao-gratuita-na-udesc/
http://obaratodefloripa.com.br/film-socialisme-de-jean-luc-godard-tem-exibicao-gratuita-na-udesc/
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/330473-exposicao-ldquo-gaudi-barcelona-1900-rdquo-abriu-ao-publico-neste-final-de-semana.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/330473-exposicao-ldquo-gaudi-barcelona-1900-rdquo-abriu-ao-publico-neste-final-de-semana.html
http://ricmais.com.br/sc/rictv-florianopolis/videos/7CS6aepQsco/alunos-da-udesc-se-unem-para-tocar-classicos-no-concerto-era-do-radio/
http://ricmais.com.br/sc/rictv-florianopolis/videos/7CS6aepQsco/alunos-da-udesc-se-unem-para-tocar-classicos-no-concerto-era-do-radio/
http://www.diarioav.com.br/peca-de-super-herois-vem-a-rio-do-sul/
http://www.diarioav.com.br/peca-de-super-herois-vem-a-rio-do-sul/
http://www.timbonet.com.br/timbo-concerto-noturno-tera-orquestra-academica-da-udesc/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/329242-show-no-projeto-cic-8-30-homenageia-elis-regina-e-maria-rita-nesta-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/329242-show-no-projeto-cic-8-30-homenageia-elis-regina-e-maria-rita-nesta-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://www.portalmakingof.com.br/comunicacao/udesc_apresenta_espetaculo_sobre_epoca_de_ouro_do_radio_.html
http://www.portalmakingof.com.br/comunicacao/udesc_apresenta_espetaculo_sobre_epoca_de_ouro_do_radio_.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://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/espetaculo_da_udesc_no_cic_mostra_a_era_de_ouro_do_radio
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/espetaculo_da_udesc_no_cic_mostra_a_era_de_ouro_do_radio
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2016/08/cic-recebe-espetaculo-beneficente-sobre-epoca-de-ouro-do-radio.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2016/08/cic-recebe-espetaculo-beneficente-sobre-epoca-de-ouro-do-radio.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/325991-vida-e-obra-de-luiz-henrique-schwanke-sao-analisadas-em-palestra-em-florianopolis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/325991-vida-e-obra-de-luiz-henrique-schwanke-sao-analisadas-em-palestra-em-florianopolis.html
http://obaratodefloripa.com.br/teatro-de-noca-apresenta-todos-os-que-caem-quarta-feira/
http://obaratodefloripa.com.br/14o-geracoes-masc-revisita-a-obra-do-artista-joinvilense-luiz-henrique-schwanke/
http://obaratodefloripa.com.br/14o-geracoes-masc-revisita-a-obra-do-artista-joinvilense-luiz-henrique-schwanke/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/324288-pianista-pablo-rossi-participa-de-concerto-beneficente-em-florianopolis-nesta-terca.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/324288-pianista-pablo-rossi-participa-de-concerto-beneficente-em-florianopolis-nesta-terca.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/08/arte-com-bordados-e-revistas-antigas-e-tema-de-exposicao-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/08/arte-com-bordados-e-revistas-antigas-e-tema-de-exposicao-em-florianopolis.html
http://obaratodefloripa.com.br/monica-siedler-apresenta-performance-de-audiovisual-o-pior-de-mim/
http://obaratodefloripa.com.br/monica-siedler-apresenta-performance-de-audiovisual-o-pior-de-mim/

