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Entre os dias 24 e 29 de outubro, o curso de Design do Centro de Artes da Udesc esteve representado 
no Global Grad Show – exposição que reúne projetos de escolas de design de diversos países e que 
ocorre durante a Semana de Design de Dubai (Dubai Design Week’16), nos Emirados Árabes.

Do Brasil estiveram presentes duas universidades – Udesc e PUC-Rio, ao lado de instituições como 
Universidade de Cambridge, da Inglaterra; Instituto Europeu de Design (IED), de Barcelona; Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (MIT); Royal College of Art, de Londres, entre outras.

“Participar da Semana de Dubai significou estar lado a lado com as principais escolas de design 
do mundo. Convivemos com alunos e professores, conversando e trocando experiências sobre as 
práticas acadêmicas. Nos aproximamos de muitas universidade e, em especial, conversamos sobre 
parcerias futuras com o Pratt Institute (EUA), com o IED - Istituto Europeo di Design (Barcelona) e 
PUC Rio. Além da exposição de projetos acadêmicos, participamos de palestras e de uma mesa 
redonda entre os professores para debater quais os caminhos futuros do campo do design. Foi 
muito interessante ver exposições paralelas, trazendo o design de países que não temos muito 
contato, como Algéria, Bahrein e Egito”, afirma a diretora-geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager. 

Udesc participa da Semana de Design de Dubai

- Kosme - aplicativo de astronomia para jovens estudantes, 
desenvolvido por Leticia Ratkiewicz, sob surpevisão dos 
professores André Luiz Sens e Murilo Scoz.

- Escada modular para dunas (que auxilia na prática de 
esportes como sandboard, por exemplo), desenvolvido por 
Edmar Brusque, com orientação na época do professor 
Carlos Eduardo Vieira.

- Flint - dispositivo médico destinado à reabilitação de 
pacientes que necessitam do treino de marcha, desenvolvido 
por Altino Alexandre Cordeiro Neto, André Leonardo Ramos e 
Marcos Furuya, sob orientação dos professores David Omar 
Nuñez Diban e Flávio Anthero dos Santos. Saiba mais sobre 
os projetos e sobre o evento na notícia divulgada no site da 
Udesc Ceart.

Grupo que representou a 
Udesc em Dubai: os egressos 
Altino Alexandre, Leticia 
Ratkiewicz, Edmar Brusque 
e os professores Gabriela 
Mager e Célio Teodorico.

A Udesc foi convidada a participar do evento pelo curador 
Brendan McGetrick, sendo selecionados três projetos 
desenvolvidos por designers formados pela universidade, 
durante a graduação:

http://www.globalgradshow.com/
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16808
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16808
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Prof-Artes  realiza cerimônia de 
conclusão da primeira turma do curso

Foto: Felipe Freitas

O Mestrado Profissional em Artes (Prof-Artes) realizou 
no dia 26 de outubro uma solenidade de conclusão da 
primeira turma do curso. Estiveram presentes o pró-reitor 
de Pesquisa e Pós-graduação da Udesc, Antonio Vargas, 
representando o reitor Marcus Tomasi; a diretora de 
ensino da Udesc Ceart, Teresa Mateiro, representando a 
diretora-geral Gabriela Mager; o diretor de Pesquisa e Pós-
Graduação da Udesc Ceart, Murilo Scoz; e o coordenador 
nacional do Prof-Artes, André Carreira.

A cerimônia de entrega dos diplomas e históricos teve 
como objetivo comemorar a realização do projeto, que tem 

Planejamento estratégico da Udesc

como foco a valorização da Educação Básica por meio da capacitação de docentes. Marcando a data, dois alunos 
conluintes do curso realizaram uma exposição fotográfica no hall do bloco amarelo da Udesc Ceart entre 25 de outubro e 1º 
de novembro. O Prof-Artes, realizado em Rede Nacional, é coordenado pela Udesc e oferecido em outras 10 universidades 
pelo Brasil. No primeiro edital do programa, de 2014, foram 1.329 candidatos inscritos no país para 161 vagas, sendo que 
26 foram aprovados para a Udesc.

Até 15 de novembro, professores, técnicos e alunos da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc) poderão contribuir na elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que define a missão da 
instituição e as estratégias para alcançar metas e objetivos nos próximos cinco 
anos (2017 a 2021). No site www.udesc.br/pdi, a comunidade acadêmica 
encontra a minuta do PDI e também o formulário para comentários, correções e 
proposições. Saiba mais no site da Udesc.

Fonte: Secom Udesc

Novo sistema facilita pedidos de GDI 

A partir do dia 1º de novembro, a solicitação de gratificação de dedicação 
integral (GDI) pelos professores da Udesc será simplificada com a utilização do 
novo Sistema de Gratificação de Dedicação Integral (SGDI).

Com poucos cliques, será possível fazer uma nova solicitação ou a renovação 
do benefício. O SGDI substitui o procedimento antes realizado no Sistema de 
Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe).

Para acessar o SGDI, basta inserir o mesmo login (CPF) e a mesma senha do 
idUdesc, também utilizados para acessar o Expresso Udesc. O prazo para a 
renovação da gratificação inicia nesta terça-feira e seguirá até 20 de novembro. 
Já novos pedidos podem ser solicitados a qualquer tempo. Mais informações 
no site da Udesc.

Fonte: Secom Udesc

Imagem: Freepik

http://www.udesc.br/pdi
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=16942
http://sgdi.sistemas.udesc.br/
http://www.udesc.br/noticia/novo_sistema_facilita_pedidos_de_gratificacao_de_dedicacao_integral_pelos_professores
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Foto: Guilherme Dimatos

Agenda

O QUÊ: OCTA Fashion 
QUANDO: 12 de novembro, às 18h 
ONDE: Centro de Eventos do Oceania Park Hotel - 
R. do Marisco, 550 - Ingleses. 
QUANTO: Evento gratuito. Retirada de ingressos no 
Departamento de Moda da Udesc e doação de livro 
infanto-juvenil na entrada do evento.

OCTA Fashion

Foto: Divulgação

O QUÊ: Apresentação Coral e Orquestra Udesc 
QUANDO: 06 de dezembro na Igreja da Lagoa e 
07 de dezembro na Igreja de Santo Antônio de Lisboa; 
ambas apresentações ocorrem às 20h 
QUANTO: Entrada gratuita

Apresentação musical

O QUÊ: Semana de Design 
QUANDO: 21 a 25 de novembro 
ONDE: Ceart Udesc

O QUÊ: Semana Interdisciplinar da Moda 
QUANDO: 21 a 25 de novembro 
ONDE: Ceart Udesc

Semanas acadêmicas

Residência artística e palestra com Vanilton Lakka

O QUÊ: Oficina Habitar a Cidade com Mono-blocos, 
com Vanilton Lakka 
QUANDO: 18, 19 e 20 de novembro, das 14h às 
18h; e 21 de novembro a combinar 
ONDE: 18 e 19 de novembro na Sala Dança 1 da 
Udesc Ceart e 20 e 21 de novembro no Centro de 
Florianópolis 
QUANTO: Atividade gratuita. Inscrições até o dia 12 
de novembro no email rinhaentropia@gmail.com, 
enviando um breve currículo e a carta de intenção

O QUÊ: Palestra Corpo/Cidade/Dança 
QUANDO: 22 de novembro, às 9h 
ONDE: Sala Dança 1 da Udesc Ceart 
QUANTO: Evento gratuito.

Foto: Capim Filmes

O QUÊ: Palestra “O Design da Tátil” 
QUANDO: 18 de novembro, às 10h 
ONDE: Auditório do Bloco Amarelo 
QUANTO: Entrada gratuita

Palestra com Ricardo Bezerra

Recital de Violão

O QUÊ: Recital com Glauber Rocha, promovido 
pelo programa Ponteio - Violão na Udesc 
QUANDO: 17 de novembro, às 20h 
ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição – Lagoa da Conceição 
QUANTO: Evento gratuito
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Encontro Nacional de Violistas

Foto: Claudio Brandão

Expediente

Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia recentemente. 

31 de outubro - Gazeta do Povo 
Dois projetos de estudantes brasileiros têm destaque na 
Dubai Design Week

31 de outubro - Visto Livre 
Filme britânico inspirou editorial para a OCTA Mag, 
publicação do OCTA Fashion 

29 de outubro - Stella Moda Rio 
Moda com efeitos de arte (Notícia sobre coleção do OCTA 
Fashion)

23 de outubro - Portal da Ilha 
Apresentação do pianista Pablo Rossi em novembro 
(Notícia cita Orquestra Udesc, que participa do concerto)

22 de outubro - Notícias do Dia 
Conheça o trabalho do violinista Fernando Bresolin no 
teatro (Mestre em Música pela Udesc)

21 de outubro - Imagem da Ilha 
A moda é democrática (notícia sobre Designer de Moda 
formada pela Udesc)

20 de outubro - Revista Catarina 
OCTA Fashion apresenta os novos designers de moda da 
Udesc

19 de outubro - O Barato de Floripa 
20 anos do curso de moda da Udesc são celebrados 
com serie gratuita de palestras

Udesc Ceart na Mídia

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, a Associação Brasileira de Violistas 
(ABRAV) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
por meio do programa de extensão Conexão Musical, coordenado 
pelo professor Leonardo Piermartiri, realizaram em Florianópolis o 2º 
Encontro Nacional de Violistas (Envio), que reuniu músicos do Brasil 
e do exterior.

O evento contou com dois recitais e um concerto gratuitos e abertos 
ao público, além de masterclasses, palestras, mesa redonda e 
assembleia geral da Associação Brasileira de Violistas (ABRAV).

Coral da Udesc apresenta novo projeto

O Coral da Udesc apresentou em 26 de outubro o novo projeto 
do grupo, intitulado Corolário, uma performance vocal com foco 
na experiência sensorial sonora. Dirigido pela professora Barbara 
Biscaro, do Departamento de Artes Cênicas (DAC), o Corolário  
proporcionou ao público a vivência de uma apresentação coral 
diferente, baseada na relação física com o som.

Durante a realização da performance, o coral canta em diferentes 
formações, explorando o espaço da sala em diversas possibilidades 
e criando sons conforme uma narrativa que interliga o repertório do 
coral num contínuo. O público presencia uma performance que foge 
do tradicional formato de concerto ou apresentação, já que o coral 
provoca e propõe um experimento a fim de que o sentido da audição 
seja aguçado ao máximo. 

Foto: Divulgação

http://arqsc.com.br/site/obra-de-professor-do-curso-de-design-da-udesc-integra-acervo-do-museu-oscar-niemeyer-em-curitiba/ 
http://www.gazetadopovo.com.br/haus/design/dois-projetos-de-estudantes-brasileiros-tem-destaque-na-dubai-design-week/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=haus
http://www.gazetadopovo.com.br/haus/design/dois-projetos-de-estudantes-brasileiros-tem-destaque-na-dubai-design-week/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=haus
http://vistolivre.com/trainspotting-ganha-versao-nacional/
http://vistolivre.com/trainspotting-ganha-versao-nacional/
http://stellamodario.com.br/2016/10/29/moda-com-efeitos-de-arte/
http://stellamodario.com.br/2016/10/29/moda-com-efeitos-de-arte/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39741
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39741
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/conheca-o-trabalho-do-violinista-fernando-bresolin-no-teatro
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/conheca-o-trabalho-do-violinista-fernando-bresolin-no-teatro
http://www.imagemdailha.com.br/noticias/cidade/a-moda-e-democratica.html
http://www.imagemdailha.com.br/noticias/cidade/a-moda-e-democratica.html
http://www.revistacatarina.com.br/site/octa-fashion-apresenta-os-novos-designers-de-moda-da-udesc/
http://www.revistacatarina.com.br/site/octa-fashion-apresenta-os-novos-designers-de-moda-da-udesc/
http://obaratodefloripa.com.br/20-anos-do-curso-de-moda-da-udesc-sao-celebrados-com-serie-gratuita-de-palestras/
http://obaratodefloripa.com.br/20-anos-do-curso-de-moda-da-udesc-sao-celebrados-com-serie-gratuita-de-palestras/


5

b
oletim

 ceart

outubro//2016//#24

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, Layla Rosa e Priscila Ribeiro 

Diagramação:    

Felipe Freitas 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

19 de outubro - Programa Ver Mais - RICTV 
Projetos da Udesc são selecionados para Global Grab 
Show em Dubai

18 de outubro - G1 SC 
Florianópolis recebe exposição gratuita de artista 
luso-brasileiro

17 de outubro - ALESC (TVAL) 
Projeto do Centro de Artes da UDESC participa do Global 
Grad Show em Dubai

17 de outubro - Rádio Udesc 
Reportagem da Rádio Udesc sobre a participação da 
Udesc na Semana de Design de Dubai

17 de outubro – Diário Catarinense 
Centro de Artes da Udesc é convidado a participar da 
expo Global Grad Show, na Semana de Design de Dubai

17 de outubro – Agência de Notícias da ALESC 
Udesc vai participar de exposição na Semana de Design 
de Dubai

14 de outubro - JI News 
Matéria traz participação da Udesc na Semana de Design 
de Dubai

14 de outubro - Hora de Santa Catarina 
Coluna do Mário Motta - Udesc estará na Semana de 
Design de Dubai

13 de outubro - Floripa News 
Udesc está entre 50 universidades do mundo 
participantes da Semana de Design de Dubai

13 de outubro - AdjoriSC 
Udesc está entre 50 universidades do mundo 
participantes da Semana de Design de Dubai

12 de outubro - De Olho Na Ilha 
Udesc está entre 50 universidades do mundo 
participantes da Semana de Design de Dubai

12 de outubro - DesignBR 
Udesc está entre 50 universidades do mundo 
participantes da Semana de Design de Dubai

12 de outubro - Portal Governo SC 
Udesc está entre 50 universidades do mundo 
participantes da Semana de Design de Dubai

11 de outubro - ArqSC 
Udesc participa de exposição de projetos de escolas de 
design na Semana de Design de Dubai

07 de outubro - De Olho na Ilha 
Feira da Freguesia vai reunir cultura, música e arte neste 
domingo em São José (Participação da Orquestra Udesc)

07 de outubro - Hora de Santa Catarina 
Mário Motta: domingo tem música na Igreja Matriz de São 
José (Concerto da Orquestra Udesc)

06 de outubro - Diário Catarinense 
Feira de publicações no Palácio Cruz e Sousa (Produção 
de estudantes de Artes Visuais da Udesc)

06 de outubro - Hora de Santa Catarina 
Sete achados da programação da Flamboiã - feira de 
publicações de artista

03 de outubro - Acontecendo Aqui 
Coluna de Ana Lavratti destaca projeto do Ecomoda em  
Presídio Regional de Tijucas

03 de outubro - Diário Catarinense 
Matéria sobre livro infantil com ilustrações de artista 
formada pela Udesc)

03 de outubro - Portal Governo SC 
Curso de Moda da Udesc comemora 20 anos com ciclo 
de palestras

03 de outubro - Notícias do Dia 
Matéria sobre exposição com trabalhos de arte de ex-
moradores de rua, coordenado por professora da Udesc

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart/
https://www.youtube.com/watch?v=KwF693WIvSw
https://www.youtube.com/watch?v=KwF693WIvSw
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/florianopolis-recebe-exposicao-gratuita-de-artista-luso-brasileiro.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/florianopolis-recebe-exposicao-gratuita-de-artista-luso-brasileiro.html
https://www.youtube.com/watch?v=rR31LLsc2B8
https://www.youtube.com/watch?v=rR31LLsc2B8
https://soundcloud.com/radio_udesc/semana-de-design-de-dubai-reporter-oscar-fuhr
https://soundcloud.com/radio_udesc/semana-de-design-de-dubai-reporter-oscar-fuhr
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/10/centro-de-artes-da-udesc-e-convidado-a-participar-da-expo-global-grad-show-na-semana-de-design-de-dubai-7820179.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/whats-up/noticia/2016/10/centro-de-artes-da-udesc-e-convidado-a-participar-da-expo-global-grad-show-na-semana-de-design-de-dubai-7820179.html
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/udesc-vai-participar-de-exposicaeo-na-semana-de-design-de-dubai#!prettyPhoto
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/udesc-vai-participar-de-exposicaeo-na-semana-de-design-de-dubai#!prettyPhoto
http://jinews.com.br/home/ver.php?id=289013
http://jinews.com.br/home/ver.php?id=289013
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-udesc-estara-na-semana-de-design-de-dubai-7774538.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-udesc-estara-na-semana-de-design-de-dubai-7774538.html
http://www.floripanews.com.br/noticia/12303-udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai
http://www.floripanews.com.br/noticia/12303-udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai
http://www.adjorisc.com.br/geral/udesc-est%C3%A1-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai-1.1939805
http://www.adjorisc.com.br/geral/udesc-est%C3%A1-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai-1.1939805
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai.html
http://designbr.ning.com/profiles/blogs/udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-seman
http://designbr.ning.com/profiles/blogs/udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-seman
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/22943-udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/22943-udesc-esta-entre-50-universidades-do-mundo-participantes-da-semana-de-design-de-dubai
http://arqsc.com.br/site/6036-2/
http://arqsc.com.br/site/6036-2/
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/feira-da-freguesia-vai-reunir-cultura-musica-e-arte-neste-domingo-em-sao-jose-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/feira-da-freguesia-vai-reunir-cultura-musica-e-arte-neste-domingo-em-sao-jose-.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-domingo-tem-musica-na-igreja-matriz-de-sao-jose-7692242.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-domingo-tem-musica-na-igreja-matriz-de-sao-jose-7692242.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/feira-de-publicacoes-de-artista-tera-obras-de-r-2-a-r-500-nopalacio-cruz-e-sousa-em-florianopolis-7690453.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/feira-de-publicacoes-de-artista-tera-obras-de-r-2-a-r-500-nopalacio-cruz-e-sousa-em-florianopolis-7690453.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/sete-achados-da-programacao-da-flamboia-feira-de-publicacoes-de-artista-7702198.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/sete-achados-da-programacao-da-flamboia-feira-de-publicacoes-de-artista-7702198.html
http://acontecendoaqui.com.br/colunas/coluna-ana-lavratti-iate-estilo-armani-mostra-papel-mundo-ecomoda
http://acontecendoaqui.com.br/colunas/coluna-ana-lavratti-iate-estilo-armani-mostra-papel-mundo-ecomoda
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/papel-mundo-traz-memorias-reais-e-fantasticas-de-criancas-recontadas-em-livros-por-dennisradunz-7634669.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/10/papel-mundo-traz-memorias-reais-e-fantasticas-de-criancas-recontadas-em-livros-por-dennisradunz-7634669.html
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/22808-curso-de-moda-da-udesc-comemora-20-anos-com-ciclo-de-palestras
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/22808-curso-de-moda-da-udesc-comemora-20-anos-com-ciclo-de-palestras
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/inantecipaveis-exposicao-em-florianopolis-reune-trabalhos-de-arte-de-ex-moradores-de-rua
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/inantecipaveis-exposicao-em-florianopolis-reune-trabalhos-de-arte-de-ex-moradores-de-rua

