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Em clima de comemoração pelos 20 anos do curso de Moda da Udesc, completados neste ano, 
professores e técnicos reuniram-se no dia 21 de novembro no Centro de Artes para celebrar 
a data, bem como a implantação do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Design 
de Vestuário e Moda (PPGModa) e a inauguração de placas em homenagem a professoras 
aposentadas da Udesc.

O Ateliê de Confecção recebeu o nome da professora Aparecida Maria Battisti de Abreu, 
aposentada em 2015; e a teciteca, localizada no prédio da Biblioteca Central, recebeu o 
nome da professora Maria Izabel Costa, aposentada no mesmo ano. As homenagens foram 
solicitadas pelo Departamento de Moda e passaram por deliberação do Conselho de Centro da 
Udesc Ceart. Outros espaços físicos do centro também foram nomeados, em 2015 e 2016, em 
homenagem a professores da instituição. Confira aqui.

O colegiado do PPGModa foi instituído em 23 de novembro pela portaria nº 102/2016 com a 
seguinte composição: Representantes docentes - Icléia Silveira (coordenadora), Silene Seibel 
(subcoordenadora), Célio Teodorico dos Santos, José Alfredo Beirão Filho, Lourdes Maria Puls, 
Lucas da Rosa, Monique Vandresen, Murilo Scóz, Neide Köhler Schulte e Sandra Regina Rech; 
Representante Técnico Administrativo - Gisele Lima (titular) e Rosângela Morais (suplente).

20 anos do curso de Moda Udesc

Foto: Laís Moser

Foto: Laís Moser Foto: Divulgação

http://www.udesc.br/noticia/audit%C3%B3rio_na_udesc_recebe_nome_da_professora_maria_cristina_alves_dos_santos_pessi
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Moção de repúdio à MP do Ensino Médio

O Conselho de Centro (Concentro) do Centro de Artes da Udesc aprovou em reunião 
realizada no dia 23 de novembro uma moção de repúdio à Medida Provisória Nº 746/2016, 
conhecida como MP do Ensino Médio, que restringe a obrigatoriedade do ensino da arte à 
educação infantil e ao ensino fundamental. 

A medida institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências.

Atualmente, a MP Nº 746, de 22 de setembro de 2016, está em tramitação no Senado 
Federal sob relatoria do senador Pedro Chaves (PSC-MS).

Movimentações Funcionais

• A professora Maria Lúcia Batezat Duarte aposentou-se em outubro deste 
ano. O Centro de Artes agradece à professora pela dedicação à universidade e 
deseja muitas felicidades nesta nova etapa de vida!

• O professor Paulo Cesar Balardim Borges assumiu a coordenação do 
Laboratório Integrado Multimídia (LIM), substituindo o professor Milton de 
Andrade. 

Livro finalista do 58º Prêmio Jabuti

O livro Léxico da Pedagogia do Teatro, primeiro léxico 
sobre o assunto no país, foi finalista do 58º Prêmio Jabuti 
na categoria Educação e Pedagogia. A obra, organizada 
pela professora da Universidade de São Paulo (USP) Ingrid 
Dormien Koudela e por José Simões de Almeida Júnior, 
professor da Universidade de Sorocaba, teve contribuição 
dos professores do Departamento de Artes Cênicas (DAC) 
Flávio Desgranges, Márcia Pompeo Nogueira, Vicente 
Concilio e dos hoje professores aposentados Beatriz Cabral 
e Valmor Beltrame.

O livro, publicado pela editora Perspectiva em 2015, é 
composto por 110 verbetes e é uma ferramenta para o 
conhecimento e estudo de artes cênicas, aprofundando 
termos e ideias teatrais, trazendo-os para o contexto do 
Teatro-Educação, como afirma o professor Vicente Concilio. 
O primeiro lugar da categoria Educação e Pedagogia foi 
para o livro Redesenhando o Desenho – Educadores, 
Política e História, de Ana Mae Barbosa. Foto: Felipe Freitas

Foto: Divulgação

http://www1.udesc.br/agencia/arquivos/17168/files/mocao_ceart_MP_746_2016.pdf
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
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Cultura para os servidores

Alunos da disciplina de Montagem Teatral do Curso de Teatro 
da Udesc Ceart realizaram sessão para técnicos e terceirizados 
da Udesc da trama A invasão. A peça, que é uma adaptação 
do texto de Dias Gomes, apresenta um grupo de favelados no 
Rio de Janeiro que, após perder seus casebres de madeira 
numa enxurrada noturna, refugia-se num prédio de concreto 
abandonado ao lado do estádio do Maracanã. No desenrolar 
da história, interesses e medos pessoais são postos em jogo. 

A sessão teve uma duração média de 1h30, lotando o local 
do espetáculo. A disciplina de Montagem foi dirigida pelo 
professor Stephan Baumgartel e nesta apresentação teve a 
participação de 16 alunos no elenco.

Foto: Layla Rosa

Professor da Sorbonne ministra 
conferência para alunos do PPGAV

O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) do Centro de 
Artes da Udesc encerrou no dia 29 de novembro o segundo semestre de 
2016 com a conferência O papel da sombra na pintura ocidental e a criação 
artística, com Jean Lancri, professor da Université Panthéon Sorbonne, de 
Paris, na França.

A conferência, com tradução da professora Silvana Bernardes Rosa, 
abordou a sombra e como ela é usada pelos artistas. Lancri analisou obras 
relevantes de artistas de várias épocas e questionou a sombra em uma obra 
póstuma de Marcel Duchamp.

Concentro aprova calendário 
acadêmico para 2017

Foi aprovado no dia 23 de novembro pelo Conselho de Centro (Concentro) o 
calendário acadêmico do Centro de Artes para o ano de 2017. 

No documento, estão definidas datas referentes às atividades da Udesc 
Ceart, como reuniões de Núcleos Docentes, Colegiados, eventos dos cursos, 
defesas de TCCs, entre outras atividades. O calendário especifica, também, 
as datas já aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) para o calendário acadêmico geral da Udesc para o próximo ano. 

Confira no site do Ceart o arquivo do cronograma aprovado pelo Conselho de 
Centro do Centro de Artes da Udesc.

Arte: Freepik

http://www.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/608/09_2016_aprova_calendario_academico_2017_ceart.pdf
http://www.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/608/09_2016_aprova_calendario_academico_2017_ceart.pdf
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DAC recebe a professora Ingrid Koudela

No dia 8 de novembro, Ingrid Koudela, professora da Universidade 
de São Paulo (USP) ministrou a palestra Trajetórias: do Teatro na 
Educação à Pedagogia no Teatro no Departamento de Artes Cênicas 
(DAC). A palestra foi uma ação do Programa de Pós-Graduação 
em Teatro da Udesc em conjunto com o programa de extensão 
Pedagogia do Teatro e Processos de Criação.

Aproveitando sua passagem por Florianópolis, Ingrid acompanhou 
a abertura de processo do texto Aquele que diz sim, de Bertold 
Brecht, participando de uma conversa com os estudantes de Teatro. 
A previsão é de que o grupo comece as apresentações em março de 
2017, como resultado da pesquisa do projeto Ação sobre o modelo: 
a peça didática de Bertold Brecht e a prática de encenação como 
aprendizado, coordenado pelo professor Vicente Concilio.

Professores da Udesc lançam livros sobre 
companhias teatrais

Foto: Divulgação

No mês de novembro os 
professores de teatro da 
Udesc Edélcio Mostaço e 
Melissa Ferreira lançaram 
livros sobre companhias 
teatrais. 

O livro Teatro e Política: ontem e hoje de Mostaço, um 
relançamento, relata a trajetória dos três principais grupos 
de teatro do Brasil das décadas de 50 a 70, dedicando 
especial ênfase às questões ideológicas que perpassaram 

aquele período. O livro tornou-se referência para os estudos 
da história das artes cênicas no país.

Já o livro de Ferreira fala sobre a companhia italiana 
Societas Raffaello Sanzio. Fundada em 1981, em Cesena, 
na Itália, é apontada por diversos críticos e teóricos como 
um dos fenômenos mais importantes e radicais do teatro 
contemporâneo. A companhia esteve no Brasil em quatro 
ocasiões, a última delas na Mostra Internacional de Teatro 
de São Paulo, em 2014. O livro é fruto de sua tese de 
doutorado, defendida em 2014.

OCTA Fashion apresenta novos formandos de Moda

O OCTA Fashion 2016, realizado no último dia 12 no Oceania Park Hotel, 
no Ingleses, reuniu muitas novidades, experiências pessoais, criatividade 
e tecnologia têxtil. Foram cerca de duas mil pessoas, entre profissionais 
do ramo, familiares e convidados, que prestigiaram o desfile dos 38 novos 
designers, que se formam em breve no curso de Moda da Udesc Ceart. 

Os alunos buscaram referências que deram o ponto de partida para as 
suas criações com o tema Sincronicidades, teoria de Carl Gustav Jung 
que defende coincidências significativas. Cada estudante apresentou três 
looks, num esquema que se dividiu em três blocos. Uma ação realizada na 
entrada do evento arrecadou um total de 750 exemplares de livros infantis, 
que após o evento foram destinados à doação para a Escola Municipal 
Cristo Rei, do município de São José. 

Coleção do aluno Martin Loika. Foto: Tiago Mynt
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Semana de Design

Apresentando à comunidade os trabalhos realizados 
durante este semestre letivo pelos alunos dos cursos de 
Design Gráfico e Industrial da Udesc Ceart, entre os dias 
21 e 25 de novembro e 1º e 2 de dezembro realizou-se a 
Semana de Design da Udesc.  

O evento, que nesta edição teve a programação prolongada 
para sete dias, contou com palestras e apresentações e 
teve como maior objetivo apresentar às comunidades 
acadêmica e externa os projetos realizados por alunos, 
incluindo modelos e protótipos desenvolvidos durante o 
semestre. Como exemplo, o projeto da Chaleira Elétrica 
Inclusiva Sense, realizado pela aluna Karolina Westfal 
Buratto, projetada para facilitar o dia a dia de pessoas com 
deficiência visual. Após apresentação, os trabalhos ficaram 
expostos para o público durante a semana. 

Arte : Karolina Buratto

Cultura catarinense, design e gastronomia

Durante a Semana de Design da Udesc 2016.2, os estudantes da 
disciplina de Prática Projetual 4, do Design Industrial, apresentaram 
seus trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre – utensílios para a 
gastronomia de Santa Catarina. 

O resultado final foi uma série de protótipos de louças projetadas em 
cerâmica para os principais pratos servidos em restaurantes típicos 
de Florianópolis, como a anchova e a sequência de camarão, além de 
utensílios para demais pratos típicos de Santa Catarina e recipientes 
personalizados para café e cerveja artesanal.

Palestra com designer de estúdio 
criador da marca olímpica Rio 2016

No dia 18 de novembro a Udesc recebeu Ricardo Bezerra, 
sócio-diretor de Criação da Tátil Design, empresa com 
sede no Rio de Janeiro e em São Paulo e que conta com 
cases de sucesso para marcas como Natura, Coca-Cola, 
TIM, Fiat, Gol, entre outras.

Em conversa com os alunos, o designer apresentou 
diversos cases, entre eles, a criação da marca dos jogos 
olímpicos e paralímpicos Rio 2016.

Foto: Laís Moser

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

 
22 de novembro - RIC TV (Programa Ver Mais)  
Entrevista com Jussara Miller sobre oficina de técnica 
Klauss Vianna ministrada na Udesc

22 de novembro - Tudo Sobre Floripa 
Semana de Design da Udesc segue até sexta (25) com 
projetos e palestras

14 de novembro - RIC TV (Programa Ver Mais) 
Entrevista com estudantes de Moda da Udesc sobre 
OCTA Fashion

11 de novembro - Diário Catarinense (Coluna Laura 
Coutinho - Impresso) 
Nota sobre o OCTA Fashion da Udesc

08 de novembro - Band SC 
Artista multimídia Fê Luz faz retrospectiva de 20 anos de 
sua trajetória (egressa da Udesc)

08 de novembro - O Barato de Floripa 
Arte como estratégia de resistência: simpósio Tremor 
acontece na Udesc

08 de novembro - Diário Catarinense (Impresso) 
Notícia sobre novo espetáculo do ERRO Grupo, com 
apresentação na Udesc 

08 de novembro - Diário Catarinense (Online) 
Notícia sobre novo espetáculo do ERRO Grupo, com 
apresentação na Udesc 

 
08 de novembro - A Notícia 
Notícia sobre novo espetáculo ERRO Grupo, com 
apresentação na Udesc

05 de novembro - Estadão 
Entrevista com curador do Global Grad Show (galeria de 
fotos traz projeto de egresso da Udesc)

05 de novembro - Notícias do Dia 
Reportagem sobre OCTA Fashion traz informações sobre 
o evento e sobre coleções de alunos

04 de novembro - The Guardian 
Reportagem sobre Global Grad Show, evento que a 
Udesc participou em Dubai

04 de novembro - Diário Catarinense 
Notícia sobre o Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC), 
do qual a Udesc participa anualmente

04 de novembro - A Notícia 
Notícia sobre o Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC), 
do qual a Udesc participa anualmente

01 de novembro - Noticenter 
Alunos de Design de Moda da Udesc promovem a sexta 
edição do OCTA Fashion

Udesc Ceart na Mídia

Expediente Contato
Boletim Ceart é uma publicação do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (Udesc) dirigida aos seus servidores.
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