
1

boletim ceart

setembro // 2016 // #23

Cursos da Udesc Ceart são bem
avaliados em Guia do Estudante 

No mês de setembro foi divulgado o resultado das avaliações 
do Guia do Estudante (GE) da Abril para a edição de 2017. 
Os cursos de Artes Visuais e Moda receberam cinco estrelas, 
nota máxima. Os cursos de Design e Música também 
tiveram um bom desempenho, recebendo quatro estrelas do 
Guia. O regulamento do GE não avalia cursos de licenciatura, 
por isso, o curso de Teatro não foi avaliado.

Com mais de 20 anos de atuação, o Guia do Estudante 
da Abril é uma das publicações mais tradicionais da área 
para orientação de alunos na escolha de curso superior e 
profissão.

A avaliação é o resultado de um questionário respondido 
pelos coordenadores dos cursos. Outro ranking que pode 
ser analisado pelos estudantes é o do Índice Geral de Cursos 
(IGC), que é feito pelo Ministério da Educação (MEC).

Mais informações no site da Udesc. 

Os Jogos Internos dos Servidores da Udesc (Jisudesc) estão com inscrições abertas até o dia 24 
de outubro. Os interessados em participar devem se inscrever com a servidora Fernanda Lisboa, 
do Núcleo de Desenvolvimento Humano, pelo e-mail ndh.ceart@udesc.br ou pelo ramal 48388. 
Mais informações e dúvidas também podem ser esclarecidas com a educadora física Carla de Liz, 
professora da Ginástica Laboral.

A competição ocorrerá entre 18 e 20 de novembro, na Associação dos Funcionários Fiscais de 
Santa Catarina (Affesc), no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis, em parceria com a Associação 
dos Servidores da Udesc (Asudesc).

O objetivo do Jisudesc é proporcionar momentos de integração e de diversão e motivar o espírito 
de equipe nos servidores. Haverá 17 modalidades: basquete 3x3, bocha, canastra, corrida rústica, 
dominó, futebol suíço, gincana, laçada de vaca, natação, pebolim, sinuca, taco, tênis de campo, 
tênis de mesa, truco, vôlei 4x4 e xadrez.

Confira as opções de inscrição e mais informações no site da Udesc.

Inscrições abertas para o Jisudesc 
até o dia 24 de outubro

http://www.udesc.br/?idNoticia=16583
http://www.udesc.br/?idNoticia=16627
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Alunos do Ensino Médio visitam Udesc Ceart

A estudante de doutorado em Teatro da Udesc, Renata 
Mara Fonseca de Almeida, integrou a equipe de bailarinos 
na abertura dos Jogos Paralímpicos, na noite do dia 7 de 
setembro. Renata, acompanhada de seu parceiro artístico, 
Oscar Benfica Martins, fizeram uma apresentação de dança 

em um segmento chamado Beyond vision [Além da visão]. 
A modalidade apresentada pelo casal foi o balé clássico, 
com um pas de deux, termo em francês que significa 
“passo a dois”. Renata foi diagnosticada com Retinose 
Pigmentar aos seis anos, uma doença rara e degenerativa. 
No caso da estudante, ela tem cerca de 15% da visão.

Bailarina, professora e pesquisadora no campo das Artes 
Cênicas e da Dança, Renata é graduada em psicologia pela 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais e 
este ano iniciou o doutorado na Udesc, sob orientação do 
professor Milton de Andrade. 

Seus estudos são voltados para assuntos que envolvem 
a dança juntamente com a deficiência visual. Temas como 
criatividade com estética e experiências sensoriais são 
objetos de estudo para sua tese de doutorado.

“A experiência de participar de um evento com esta 
grandiosidade foi emocionante”, conta Renata. Confira 
mais informações no site da Udesc Ceart. 

Foto: Layla Rosa

Ceart Aberto à Comunidade. Este é 
o nome da ação proporcionada pelo 
centro, para que alunos do Ensino 
Médio possam vivenciar a rotina dos 
cursos oferecidos pela instituição. 
O tour acontece anualmente. Este 
ano, ocorreu na primeira quinzena 
de setembro, reunindo cerca de 100 
alunos de quatro escolas da Grande 
Florianópolis.

Atividades que englobaram os cinco 
cursos oferecidos pela Udesc Ceart 
formaram o cronograma do evento. 
Divididas entre os turnos matutino 
e vespertino, as turmas puderam 
participar da aula de regência com 
a professora Cristina Emboaba e 

às performaces Preta-à-Porter e Desvendando Deucroux, 
do curso de Teatro. Luciana Corrêa Mathias, coordenadora 
de ensino do Ceart Udesc, percebeu o interesse dos alunos 
se manifestar mais durante as atividades práticas oferecidas 
durante a excursão. “O objetivo do projeto foi atingido. Que 
é o de divulgar e despertar curiosidade sobre os cursos 
aqui oferecidos aos estudantes de ensino médio da Grande 
Florianópolis”. A cobertura completa está no site do Ceart. 

aprenderam sobre a música de câmara, com alunos 
do Departamento de Música. Visitaram a oficina metal-
mecânica, do curso de Design, realizando a construção 
do carrinho rolimã sob orientação dos professores Flávio 
Anthero, David Omar Diban e Célio Teodorico. Tiveram um 
bate papo com o professor André Carreira sobre o curso de 
Teatro na oficina “Atuação por estados”,visitaram, também, 
o prédio de Artes Visuais e a Modateca e puderam assistir 

Doutoranda em Teatro da Udesc foi destaque em
performance na abertura das Paralímpiadas 2016

Foto: Gabriel Nascimento/Rio 2016

http://www.udesc.br/?idNoticia=16658
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16643
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Fotos: Felipe Freitas

Curso de Artes Visuais é bem avaliado pelo
Conselho Estadual de Educação

Nos dias 8 e 9 de setembro, o Centro de Artes da Udesc 
recebeu uma comissão de avaliação externa, designada 
pelo Conselho Estadual de Educação, para renovação 
de reconhecimento dos cursos de Bacharelado e de 
Licenciatura em Artes Visuais.

Durante os trabalhos, a Udesc apresentou à comissão as 
instalações do centro e dados sobre a Udesc Ceart. Foram 
realizadas reuniões com a pró-reitoria de Ensino (Proen), 
direção da Udesc Ceart e chefe de departamento, com 
professores e alunos do centro, com o Núcleo Docente 
Estruturante, com a Comissão Própria de Avaliação da 
Udesc (CPA) e Comissão Setorial de Avaliação do Centro 
(CSA), e com coordenações da Secretaria de Ensino de 
Graduação, Recursos Humanos, Direção de Ensino de 
Graduação e Coordenação de Estágio do centro e do 
curso de Artes Visuais.

As três dimensões de análise consideradas foram: 
organização didático-pedagógica, corpo docente e 
infraestrutura. Em uma escala de zero a cinco, o curso de 
Bacharelado em Artes Visuais recebeu nota de 4,94 e o 
curso de Licenciatura em Artes Visuais de 4,91.

Em agosto o curso de Música passou pelo mesmo processo 
e o curso de Licenciatura em Teatro foi reconhecido pelo 
CED. O curso de Licenciatura em Teatro recebeu conceito 
geral de 4,13; o de Licenciatura em Música de 4,24; e o de 
Bacharelado em Música recebeu conceito de 4,12.

Udesc assina convênio de mobilidade
com Universidade alemã de Ciências Aplicadas
A Udesc firmou, no mês de setembro, um acordo de 
cooperação de cinco anos com a Universidade de Ciências 
Aplicadas de Colônia (TH Köln). A parceria permite o intercâmbio 
entre alunos de graduação e pós-graduação, professores, 
pesquisadores, servidores e a promoção e colaboração em 
pesquisas e artigos entre as duas universidades.

A TH Köln oferece cursos de graduação e pós-graduação 
em diversas áreas, entre elas Administração, Arquitetura, 
Biblioteconomia, Ciências da Computação, Design, 
Engenharia e Restauro e Conservação de Arte.

A Escola Internacional de Design de Colônia (KISD em inglês), 
faz parte da universidade, e é conhecida por sua característica 
internacional: diversas disciplinas são ministradas em inglês 
– atualmente 40% dos estudantes são de outros países e 
a cooperação internacional da KISD dá-se com mais de 45 
escolas de Design. Foto: Divulgação

Em 2015, a professora Birgit Mager, da KISD (acima), ministrou no 
Ceart uma oficina sobre Design de Serviços e Fatores Humanos.
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Curso de Moda comemora 
20 anos com ciclo de palestras

Foto: Cristiano Prim

Para comemorar os 20 anos do curso de Moda da Udesc, 
um ciclo de palestras ocorre entre os dias 04 de outubro 
e 03 de novembro. Todas as atividades acontecem no 
auditório do Bloco Amarelo, na Udesc Ceart.  

Profissionais da área e egressas da Udesc Ceart integram 
a grade de palestrantes, e assuntos abordando tendências 
atuais, no mundo acadêmico e profissional, compõem os 
debates. 

As atividades, gratuitas e abertas ao público, ocorrem 
no auditório do bloco amarelo da Udesc Ceart. Confira a 
programação completa no site.

Udesc realiza campanha por aumento
do repasse de recursos financeiros

A Udesc lançou no dia 27 de setembro a campanha 
Udesc+0,17. O movimento, que envolve estudantes, 
professores e técnicos, pretende solicitar o aumento de 
repasse de recursos à universidade estadual e sensibilizar 
a classe política para a importância econômica, social e 
educacional da instituição para Santa Catarina.

Atualmente, a Udesc recebe 2,49% da Receita Líquida 
Disponível  (RLD), que  é uma soma da arrecadação de 
impostos   estaduais. O propósito é ampliar o repasse, 
chamado duodécimo, para 2,66%, ou seja, mais 
0,17%. Está marcada para o dia 19 de outubro uma 
mobilização na Assembleia Legislativa para sensibilizar 
os deputados quanto ao pleito da universidade. Além 
disso, foi organizado um abaixo-assinado online para 
colher assinaturas de acadêmicos, de servidores e 
da sociedade em apoio ao movimento de alteração 
do duodécimo. Saiba mais no site da Udesc.

Técnicos e professores da Udesc Ceart participaram das 
paralisações realizadas nos dias 14 e 22 de setembro, 
organizadas pelo Sindicato dos Técnicos da Udesc 
(Sintudesc) e Associação dos Professores da Udesc 
(Aprudesc) em várias unidades da universidade. Entre as 
solicitações, o reajuste no Valor Referencial de Vencimento 
(VRV) e no auxílio-refeição. No dia 05 de outubro, os 
processos que concedem reajustes de 4,2% no VRV e 
de 50% no auxílio-alimentação dos servidores da Udesc 
foram encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina (Alesc), após diversas reuniões entre o 
governo e a universidade.

Servidores do Ceart aderem a paralisações

Foto: Sintudesc/Divulgação

Expediente

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16757
http://www.udesc.br/agencia/arquivos/16723/files/Campanha_Udesc017.pdf
http://www.udesc.br/agencia/arquivos/16723/files/Campanha_Udesc017.pdf
https://www.facebook.com/events/344088222592587/
http://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR94506
http://www.udesc.br/?idNoticia=16723
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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) 

Colaboração: 

Felipe Freitas e Layla Rosa 

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. 

29 de Setembro - Adjori SC 
Concerto gratuito do Departamento de Música da Udesc 
ocorre nesta sexta-feira no TAC

29 de Setembro - Notícias do Dia 
Professores de música da Udesc se apresentam em 
concerto gratuito                             

29 de Setembro - Diário Catarinense 
Notícia sobre solo de dança contemporânea cita Udesc                             

28 de Setembro - Portal Governo de Santa Catarina 
Concerto gratuito do Departamento de Música da Udesc 
ocorre nesta sexta-feira no TAC                                        

27 de Setembro - Hora de SC (Colunista Mário Motta)                             
Coluna do Mario Motta - Udesc oferece gratuitamente 
oficina de dança mães, pais e bebês 
 
26 de Setembro – Hora de SC (Colunista Laine Valgas) 
Udesc tem oficina de dança para mães, pais e bebês, 
promovida pelo programa de extensão Moinho                   

24 de Setembro – Notícias do Dia 
Múltipla: atriz Milena Moraes mostra versatilidade em 
diferentes personagens e projetos

24 de Setembro - De Olho Na Ilha 
Udesc oferece oficina de dança em Florianópolis para 
mães, pais e bebês                            

23 de Setembro - AdjoriSC 
Orquestra da Udesc se apresentará na inauguração do 
Parque Jardim Botânico de Florianópolis                                        

22 de Setembro – Imagem da Ilha   
Nota sobre Lui Iarocheski, formado em Moda pela Udesc

15 de Setembro - JI News    
Cursos de graduação da Udesc recebem avaliação 
positiva

14 de Setembro - Tudo Sobre Floripa   
Cursos da Udesc têm avaliação positiva no Guia do 
Estudante da Abril 2017

14 de Setembro - G1-SC                                        
Pianista de Taiwan apresenta recital gratuito em 
Florianópolis

09 de Setembro - Notícias do Dia   
Crítica sobre fechamentos de companhias nacionais de 
dança, de autoria de mestrando em Teatro na Udesc 
         
06 de Setembro – Notícias do Dia                     
Em montagem do primeiro solo, bailarino Anderson do 
Carmo dirige espetáculo “Frágil”     
   
01 de Setembro - Hora de SC (Colunista Laine Valgas)                                  
Udesc recebe inscrições para curso gratuito de técnicas 
de violão

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://www.adjorisc.com.br/geral/concerto-gratuito-do-departamento-de-m%C3%BAsica-da-udesc-ocorre-nesta-sexta-feira-no-tac-1.1937367
http://www.adjorisc.com.br/geral/concerto-gratuito-do-departamento-de-m%C3%BAsica-da-udesc-ocorre-nesta-sexta-feira-no-tac-1.1937367
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/professores-de-musica-da-udesc-se-apresentam-em-concerto-gratuito
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/professores-de-musica-da-udesc-se-apresentam-em-concerto-gratuito
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/09/nem-contemporanea-nem-classica-solo-de-danca-fragil-e-uma-interseccao-entre-os-dois-generos-7602307.html
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/22753-concerto-gratuito-do-departamento-de-musica-da-udesc-ocorre-nesta-sexta-feira-no-tac
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/22753-concerto-gratuito-do-departamento-de-musica-da-udesc-ocorre-nesta-sexta-feira-no-tac
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/geral/noticia/2016/09/mario-motta-udesc-oferece-gratuitamente-oficina-de-danca-maes-pais-e-bebes-7585737.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/mario-motta-udesc-oferece-gratuitamente-oficina-de-danca-maes-pais-e-bebes-7585737.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/laine-valgas-udesc-tem-oficina-de-danca-para-maes-pais-e-bebes-7573980.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/laine-valgas-udesc-tem-oficina-de-danca-para-maes-pais-e-bebes-7573980.html
http://ndonline.com.br/joinville/plural/multipla-atriz-milena-moraes-mostra-versatilidade-em-diferentes-personagens-e-projetos
http://ndonline.com.br/joinville/plural/multipla-atriz-milena-moraes-mostra-versatilidade-em-diferentes-personagens-e-projetos
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-oferece-oficina-danca-em-florianopolis-para-maes-pais-e-bebes.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-oferece-oficina-danca-em-florianopolis-para-maes-pais-e-bebes.html
http://ricmais.com.br/sc/rictv-florianopolis/videos/7CS6aepQsco/alunos-da-udesc-se-unem-para-tocar-classicos-no-concerto-era-do-radio/
http://www.adjorisc.com.br/geral/orquestra-da-udesc-se-apresentar%C3%A1-na-inaugura%C3%A7%C3%A3o-do-parque-jardim-bot%C3%A2nico-de-florian%C3%B3polis-1.1936529
http://www.adjorisc.com.br/geral/orquestra-da-udesc-se-apresentar%C3%A1-na-inaugura%C3%A7%C3%A3o-do-parque-jardim-bot%C3%A2nico-de-florian%C3%B3polis-1.1936529
http://www.diarioav.com.br/peca-de-super-herois-vem-a-rio-do-sul/
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/284efd50f20255b0a2a9d599d33a9490?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1477590811&Signature=B62nFVrvz7TiE%2B4wthy4EnOd%2FY0%3D
http://jinews.com.br/home/ver.php?id=287786
http://jinews.com.br/home/ver.php?id=287786
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/cursos_da_udesc_tem_avaliacaeo_positiva_no_guia_do_estudante_da_abril_2017
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/cursos_da_udesc_tem_avaliacaeo_positiva_no_guia_do_estudante_da_abril_2017
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2016/09/pianista-de-taiwan-apresenta-recital-gratuito-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2016/09/pianista-de-taiwan-apresenta-recital-gratuito-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/critica-fechamentos-de-companhias-nacionais-expoe-a-urgencia-de-mudar-o-fazer-da-danca
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/critica-fechamentos-de-companhias-nacionais-expoe-a-urgencia-de-mudar-o-fazer-da-danca
http://app1.ndonline.com.br/florianopolis/plural/em-montagem-do-primeiro-solo-bailarino-anderson-do-carmo-dirige-espetaculo-fragil
http://app1.ndonline.com.br/florianopolis/plural/em-montagem-do-primeiro-solo-bailarino-anderson-do-carmo-dirige-espetaculo-fragil
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/laine-valgas-udesc-recebe-inscricoes-para-curso-gratuito-de-tecnicas-de-violao-7357223.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/laine-valgas-udesc-recebe-inscricoes-para-curso-gratuito-de-tecnicas-de-violao-7357223.html

