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Nos dias 22 e 23 de novembro, os estudantes dos cursos de licenciatura em Artes Visuais, 
Música e Teatro do Centro de Artes da Udesc apresentaram no Seminário Geral de Estágio 
seus trabalhos desenvolvidos no Estágio Curricular Supervisionado. 

Além da troca de experiência entre os estagiários, ocorreram apresentações de teatro de 
crianças; a palestra Arte na Educação: potencialidades do estágio e a formação do futuro, 
ministrada pela professora Dra. Mirian Celeste, da Universidade Mackenzie, de São Paulo; e a 
palestra Escola sem Partido: percursos e riscos de uma ideologia anti-pedagógica, do professor 
Dr. Clóvis Gruner, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O evento, promovido pela Direção de Ensino de Graduação, tem como objetivo promover o 
diálogo entre as diferentes áreas e evidenciar o Estágio Curricular Supervisionado dos cursos 
de licenciatura.

Seminário de Estágio do Ceart

Alunos dos cursos de licenciatura do Ceart durante o seminário. Fotos: Felipe FreitasProfessor Dr. Clovis Gruner durante sua palestra

Udesc altera calendário acadêmico
A Udesc fez seis alterações em datas e prazos do Calendário Acadêmico 2017, conforme foi definido 
pela Resolução nº 050/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). Confira a nova 
versão do calendário da Udesc Ceart.

Uma das mudanças envolve a matrícula dos aprovados na primeira chamada do Vestibular de Verão 
2017, que originalmente seria realizada em 6 e 7 de fevereiro e agora ocorrerá em 9 e 10 de fevereiro, 
nos centros da Udesc. 

Confira as demais modificações do calendário de 2017 na notícia divulgada pela Udesc.

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2016/050-2016-cpe.pdf
http://www.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/858/calendario_ceart_2017.pdf
http://www.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/858/calendario_ceart_2017.pdf
http://www.udesc.br/noticia/udesc_muda_calendario_e_passa_matricula_do_vestibular_de_verao_para_9_e_10_de_fevereiro
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Movimentações Funcionais

•   A professora Sandra Meyer Nunes aposentou-se em dezembro deste ano. 
O Centro de Artes agradece à professora pela dedicação à universidade, 
bem como sua contribuição no campo do teatro e da dança, na Udesc e no 
Estado, e deseja muitas felicidades nesta nova etapa de vida!

Foto: Jonas Porto

Foto: Pedro Alípio

Processos seletivos pós-graduação

O Centro de Artes da Udesc lançou em dezembro os editais de processo seletivo para aluno regular aos programas de 
pós-graduação em Artes Visuais (mestrado acadêmico e doutorado), Design (mestrado acadêmico) e Moda (mestrado 
profissional).

O Mestrado em Design de Vestuário e Moda, modalidade profissional, realiza a seleção pela primeira vez, disponibilizando 
16 vagas. As inscrições estarão abertas de 14 de fevereiro a 15 de março de 2017. Com área de concentração em Moda 
e Tecnologia do Vestuário, o programa está organizado em torno de duas linhas de pesquisa: Moda e Sociedade; e 
Design e Tecnologia do Vestuário. 

Para o PPGDesign, as inscrições estarão abertas no período entre 9 de fevereiro e 10 de março de 2017. Com 15 vagas e 
área de concentração em Métodos para os Fatores Humanos, o programa está estruturado em duas linhas de pesquisa: 
Interfaces e Interações Comunicacionais; e Interfaces e Interações Físicas.

Já para o PPGAV, as inscrições ocorrem de 14 de fevereiro a 6 de abril.  Com até 18 vagas para o mestrado e até 10 
para o doutorado, o programa tem como área de concentração as Artes Visuais e linhas de pesquisa: Ensino das Artes 
Visuais; Processos Artísticos Contemporâneos; e Teoria e História das Artes Visuais.
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29 computadores da Udesc Ceart terão 
programas atualizados da Adobe

O Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) contará com programas 
atualizados da desenvolvedora Adobe em 29 de 
seus computadores. A instalação do aplicativo 
começou neste mês e deve terminar em janeiro. 
 
São 29 licenças do Adobe Creative Cloud (CC): 21 para o 
laboratório de informática; 4 para o Núcleo de Comunicação 
e 4 para o Laboratório de Design (LabDesign). Ao contrário 
dos últimos programas, cujas licenças eram compradas, os 
novos softwares da Adobe são assinados. A Udesc Ceart tem 
assinatura válida por 36 meses, terminando no fim de 2019. 

O Adobe CC é a última versão dos programas da 
desenvolvedora e conta com programas como Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Fireworks, entre outros utilizados nas 
áreas de comunicação e design.

Professoras da Udesc participam de atividade 
acadêmica de universidade francesa

Professor da Udesc recebe prêmio Funarte 2016

O professor doutor Luigi Antonio Irlandini, do Departamento de Música (DMU) foi 
premiado pela Funarte em 2016 na categoria Composição Clássica pela sua obra 
para coro a cappella do poema Peace, my Heart, do poeta indiano Rabindranath 
Tagore, publicado em 1913. É o primeiro prêmio Funarte do professor.

A composição será apresentada no segundo semestre de 2017, na Bienal de 
Música Brasileira Contemporânea, evento organizado pela Funarte e realizado no 
Rio do Janeiro desde a primeira edição, em 1975. 

Saiba mais na notícia divulgada no site da Udesc Ceart

Universidade de Provence Aix Marseille.

Foto: Divulgação

Foto: Felipe Freitas

No dia 2 de dezembro, a professora colaboradora Luciane Ruschel Nascimento 
Garcez, do Departamento de Artes Visuais (DAV) defendeu sua tese de doutorado 
realizada na Universidade de Provence Aix Marseille, na França. A tese de 
doutorado de Luciane leva o título Recorrências e persistências da história da 
arte: um estudo das obras de Hubert Duprat, com orientação de Sylvie Coellier.

Sandra Ramalho, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais da Udesc, fez parte, por meio de videoconferência, de sua banca 
de doutorado.Em 2011, a professora presidiu uma banca de doutoramento na 
Université Paris Diderot e, em 2013, na Universidade de Barcelona.

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17263


4

b
ol

et
im

 c
ea

rt

dezembro//2016//#26

b
oletim

 ceart

Arte: Divulgação

Udesc Ceart lança novas publicações 
de revistas científicas

O Centro de Artes (Ceart) da Udesc publicou seis novas 
edições de 2016 de revistas científicas das áreas de 
Artes Cênicas, Artes Visuais, Design, Moda e Música. As 
revistas apresentam artigos produzidos nos cursos de pós-
graduação, entrevistas, relatos de experiências e ensaios 
fotográficos.

As novas publicações da DAPesquisa, Human Factors 
Design, Urdimento, Palíndromo, Educação, Artes e Inclusão 
e Moda Palavra estão disponíveis no Portal de Periódicos 
da Udesc. A edição do primeiro semestre de 2017 da 
revista Moda Palavra também encontra-se disponível para 
leitura.

Udesc Ceart realiza campanha Natal Solidário

A administração do Centro de Artes da Udesc está realizando neste ano a 
campanha Natal Solidário, em prol da equipe de terceirizados que trabalha no 
Centro.

Aproximadamente 35 cartinhas de filhos ou sobrinhos ou netos de até 12 anos 
dos colaboradores terceirizados ficaram disponíveis na árvore de natal localizada 
no hall de entrada do Bloco Administrativo do Ceart e foram adotadas por 
servidores e estudantes que tiveram interesse. Os presentes serão entregues 
no dia 21 de dezembro aos colaboradores.

Foto: Fernanda Lisboa

Udesc seleciona programas e ações 
de extensão para 2017

A Udesc divulgou no dia 16 de dezembro o resultado final do edital do Programa de Apoio à Extensão (Paex), que dará 
verbas de R$ 1,2 milhão e 366 bolsas para ações da instituição entre 1º de março e 31 de dezembro de 2017.

Conforme a classificação, 203 programas de extensão e 50 ações isoladas receberão recursos e/ou bolsas no próximo 
ano. Para os programas, haverá financiamento de até R$ 8 mil e concessão de até três bolsas de extensão. Já as ações 
isoladas terão o valor de R$ 2 mil e uma bolsa de limite.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Extensão da Udesc, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Comunidade (Proex), pelo telefone (48) 3664-8134 e pelo e-mail cex.reitoria@udesc.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

http://revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/hfd/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/hfd/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/urdimento/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/palindromo/issue/current
http://revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/issue/current
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/issue/view/491
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/issue/current
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/issue/current
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2384/05__RESULTADO_DA_CLASSIFICA__O_FINAL_AP_S_RECURSOS___PROGRAMAS_14819188376244.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2384/06__RESULTADO__DA_CLASSIFICA__O_FINAL_AP_S_RECURSOS___A__ES_ISOLADAS__14819188887626.pdf
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Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia recentemente. 

 
17 de dezembro - Notícias do Dia 
Soprano lírica Alicia Cupani fala sobre os desafios de um 
cantor de ópera

16 de dezembro - Diário Catarinense 
“Romeo et Juliette”: ópera baseada no obra de 
Shakespeare terá única apresentação em Florianópolis

12 de dezembro - Diário Catarinense 
Nota sobre intervenção urbana do Grupo Entropia - 
Experiências Artísticas (formado por alunos de Teatro da 
Udesc)

09 de dezembro - Notícias do Dia 
Pela primeira vez em 100 anos, obras de Adolpho Mello 
serão executadas em concerto (contribuição do professor 
André de Moura da Udesc)

Udesc Ceart na Mídia

07 de dezembro - Diário Catarinense 
Conheça “Super”, websérie catarinense que ganhou 
prêmio em festival do gênero no Rio de Janeiro 
(participação de aluna da Udesc)

07 de dezembro - Notícias do Dia 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto de fim 
de ano em Florianópolis

07 de dezembro - Diário Catarinense 
Para conhecer arte contemporânea: 5 artistas estão em 
cartaz no Masc (parcipação de mestre em Artes Visuais 
pela Udesc)

07 de dezembro – Portal Terra 
Festival de Música Contemporânea Brasileira chega a 
Santa Catarina e homenageia o compositor Edino Krieger 
(notícia cita a Udesc)

Integração de fim de ano

No dia 19 de dezembro professores e técnicos do Centro 
de Artes da Udesc reuniram-se em confraternização de 
final de ano realizada no bairro Cacupé.

Foto: Pedro Mox

http://arqsc.com.br/site/obra-de-professor-do-curso-de-design-da-udesc-integra-acervo-do-museu-oscar-niemeyer-em-curitiba/ 
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/s-oprano-lirica-alicia-cupani-fala-sobre-os-desafios-de-um-cantor-de-opera
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/s-oprano-lirica-alicia-cupani-fala-sobre-os-desafios-de-um-cantor-de-opera
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/romeo-et-juliette-opera-baseada-no-obra-de-shakespeare-tera-unica-apresentacao-em-florianopolis-8782955.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/romeo-et-juliette-opera-baseada-no-obra-de-shakespeare-tera-unica-apresentacao-em-florianopolis-8782955.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/12/intervencao-urbana-8716242.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/12/intervencao-urbana-8716242.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/12/intervencao-urbana-8716242.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/pela-primeira-vez-em-100-anos-obras-de-adolpho-mello-serao-executadas-em-concerto
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/pela-primeira-vez-em-100-anos-obras-de-adolpho-mello-serao-executadas-em-concerto
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/pela-primeira-vez-em-100-anos-obras-de-adolpho-mello-serao-executadas-em-concerto
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/conheca-super-webserie-catarinense-que-ganhou-premio-em-festival-do-genero-no-rio-de-janeiro-8652106.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/conheca-super-webserie-catarinense-que-ganhou-premio-em-festival-do-genero-no-rio-de-janeiro-8652106.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/conheca-super-webserie-catarinense-que-ganhou-premio-em-festival-do-genero-no-rio-de-janeiro-8652106.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-de-fim-de-ano-em-florianopolis
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-de-fim-de-ano-em-florianopolis
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/12/para-conhecer-arte-contemporanea-5-artistas-estao-em-cartaz-no-masc-8636138.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/12/para-conhecer-arte-contemporanea-5-artistas-estao-em-cartaz-no-masc-8636138.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/12/para-conhecer-arte-contemporanea-5-artistas-estao-em-cartaz-no-masc-8636138.html
https://noticias.terra.com.br/dino/festival-de-musica-contemporanea-brasileira-chega-a-santa-catarina-e-homenageia-o-compositor-edino-krieger,716ea9f4bfb9ac1f084e3fc64b8965ffncxuaq7w.html
https://noticias.terra.com.br/dino/festival-de-musica-contemporanea-brasileira-chega-a-santa-catarina-e-homenageia-o-compositor-edino-krieger,716ea9f4bfb9ac1f084e3fc64b8965ffncxuaq7w.html
https://noticias.terra.com.br/dino/festival-de-musica-contemporanea-brasileira-chega-a-santa-catarina-e-homenageia-o-compositor-edino-krieger,716ea9f4bfb9ac1f084e3fc64b8965ffncxuaq7w.html
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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, Layla Rosa e Priscila Ribeiro 

Diagramação:   

Felipe Freitas 

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

07 de dezembro - Agência O Globo 
Festival de Música Contemporânea Brasileira chega a 
Santa Catarina e homenageia o compositor Edino Krieger 
(notícia cita a Udesc)
 
06 de dezembro - Portal da Ilha 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto de fim 
de ano em Florianópolis

06 de dezembro - De Olho Na Ilha 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto gratuito 
de fim de ano nesta terça-feira

06 de dezembro  - Band SC 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto de fim 
de ano em Florianópolis

06 de dezembro - Tudo Sobre Floripa 
Terça e quarta tem concerto de fim de ano do Coral e 
Orquestra da Udesc

06 de dezembro - Portal Governo SC 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto de fim 
de ano em Florianópolis

06 de dezembro - Calendário Floripa 
Coral e Orquestra da Udesc apresentam concerto gratuito 
de fim de ano

06 de dezembro - Portal Making Of 
O jogo da urbe (nota sobre intervenção urbana de grupo 
formado por alunos de Teatro da Udesc)

05 de dezembro - Diário Catarinense 
Jogo na urbe: “Rinha” estreia no Centro de Florianópolis 
e evidencia combates diários vividos na cidade (grupo 
formado por alunos de Teatro 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://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=19721&tit=Festival+de+M%C3%BAsica+Contempor%C3%A2nea+Brasileira+chega+a+Santa+Catarina+e+homenageia+o+compositor+Edino+Krieger
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=19721&tit=Festival+de+M%C3%BAsica+Contempor%C3%A2nea+Brasileira+chega+a+Santa+Catarina+e+homenageia+o+compositor+Edino+Krieger
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=19721&tit=Festival+de+M%C3%BAsica+Contempor%C3%A2nea+Brasileira+chega+a+Santa+Catarina+e+homenageia+o+compositor+Edino+Krieger
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39937
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39937
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/-coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-gratuito-de-fim-de-ano-nesta-terca.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/-coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-gratuito-de-fim-de-ano-nesta-terca.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/coral_e_orquestra_da_udesc_apresentam_concerto_de_fim_de_ano_em_florianopolis.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/coral_e_orquestra_da_udesc_apresentam_concerto_de_fim_de_ano_em_florianopolis.html
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/coral_e_orquestra_da_udesc_apresentam_concerto_de_fim_de_ano_em_florianopol
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/coral_e_orquestra_da_udesc_apresentam_concerto_de_fim_de_ano_em_florianopol
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/23795-coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-de-fim-de-ano-em-florianopolis
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/23795-coral-e-orquestra-da-udesc-apresentam-concerto-de-fim-de-ano-em-florianopolis
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-7063
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-7063
http://www.portalmakingof.com.br/colunayulajorge/destaques_do_empresariado_catarinense.html
http://www.portalmakingof.com.br/colunayulajorge/destaques_do_empresariado_catarinense.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/jogo-na-urbe-rinha-estreia-no-centro-de-florianopolis-e-evidencia-combates-diarios-vividos-na-cidade-8624905.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/jogo-na-urbe-rinha-estreia-no-centro-de-florianopolis-e-evidencia-combates-diarios-vividos-na-cidade-8624905.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/12/jogo-na-urbe-rinha-estreia-no-centro-de-florianopolis-e-evidencia-combates-diarios-vividos-na-cidade-8624905.html

