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O Centro de Artes da Udesc está com processo eleitoral aberto para o cargo de Diretor Geral 
do centro, para a gestão 2017-2021. Os candidatos ao cargo deverão solicitar o registro de 
candidatura mediante requerimento protocolado na Direção Geral até 17 de abril, no horário 
das 14h às 18h. Os documentos necessários para candidatura e o detalhamento do processo 
eleitoral estão definidos no edital.

A votação pela comunidade universitária será realizada no dia 18 de maio e, se necessário 
segundo turno, será realizado em 13 de junho. O mandato de quatro anos terá início em 3 de 
agosto deste ano e término em 2 de agosto de 2021. Saiba mais na notícia divulgada no site 
da Udesc Ceart. 

Udesc Ceart terá eleição para Direção Geral

Foto: Laís Moser

Udesc Ceart está com inscrições abertas para Cipa
Estão abertas as inscrições de candidatos a representantes dos servidores na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) do Centro de Artes da Udesc, para gestão 2017-2018. Os interessados 
devem se inscrever até o dia 17 de abril, durante o horário de trabalho, com a comissão eleitoral:  

• Rodrigo Nunes Vitório – Técnico Universitário (Coordenadoria de Finanças e Contas); 
• Francisco Alexandre Furtado Alves – Técnico Universitário (Direção de Extensão);  
• João Calligaris Neto - Professor (Departamento de Design).

Poderão ser candidatos os servidores em efetivo exercício do cargo, exceto, os que estejam afastados 
por qualquer motivo. As eleições acontecem no dia 2 de maio. Saiba mais na notícia divulgada no site 
da Udesc Ceart.  

http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17587
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17587
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17677
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17677
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Movimentações funcionais

 
Movimentação interna para técnicos

Aos servidores técnicos interessados em movimentação funcional, tanto dentro da Unidade/Centro, quanto entre 
unidades da Udesc, está disponível o formulário de intenção de movimentação interna. A ferramenta foi disponibilizada 
pela Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), da reitoria, e o objetivo é elaborar um banco de dados com 
informações sobre cada servidor interessado em troca de setor. Os dados do formulário serão considerados cada 
vez que surgirem vagas a serem preenchidas. Para acessar o formulário e mais informações, acesse a página da Pró-
Reitoria de Administração.

Vera Collaço, Sandra Meyer, Beatriz Angela Cabral e Valmor Beltrame receberam 
cartas escritas pelos colegas Fátima Lima, Maria Brígida de Miranda, Flávio 
Desgranges e Paulo Balardim, respectivamente, em um momento de comoção 
e gratidão pelo trabalho exercido por cada um.

O evento também contou com o lançamento da obra Teatro Sim... por quê 
não?!: caminhos e processos - 30 anos de atuação, de Vera Collaço e Éder 
Sumariva. A solenidade, mediada pela chefe do DAC Daiane Dordete, foi 
prestigiada por estudantes, colaboradores da Udesc Ceart e por profissionais 
do cenário cultural catarinense.

Estiveram presentes a primeira-dama do estado de Santa Catarina, Maria 
Angélica Colombo; integrantes do grupo Teatro Sim... Por quê não?!; o jornalista 
Paulo Clóvis Schmitz; o escritor Flávio José Cardoso; o dramaturgo Antonio 
Cunha e a cantora lírica Rute Gebler, sendo os três últimos membros da 
Academia Catarinense de Letras (ACL).

O Departamento de Artes Cênicas (DAC) do Centro de Artes da Udesc lançou no 
dia 10 de março um livro sobre a história do departamento, intitulado Imagens 
e Falas: 30 anos de Teatro na Udesc e organizado pelas professoras Daiane 
Dordete, Sandra Meyer e Vera Collaço. Na ocasião foi realizada uma homenagem 
aos professores do Departamento que se aposentaram recentemente.

Fotos: Acima, foto de Gabriela Mager,   

abaixo, foto de Priscila Ribeiro.

Udesc Ceart recebe mais de 100 inscrições para 
primeira turma do mestrado em Moda

O Programa de Pós-Graduação em Moda (PPGModa) 
do Centro de Artes da Udesc deferiu 110 inscrições do 
processo seletivo para a primeira turma do Mestrado 
Profissional em Design de Vestuário e Moda. Destas, 55 

são referentes à linha de pesquisa Moda e Sociedade e 
as outras 55 à linha Design e Tecnologia do Vestuário. 
Serão oferecidas 16 vagas para candidatos brasileiros e 
estrangeiros. Saiba mais no site da Udesc Ceart.

• A servidora técnica Luana Ceretta de Souza assumiu a Coordenação de Ensino da Direção de Ensino de Graduação; 
• A servidora técnica Manoela Sezerino foi designada para a secretaria do Departamento de Design; 
• A servidora técnica Luciana Matias passou a desenvolver atividades na Udesc Cefid.

DAC lança livro e homenageia professores

http://www.udesc.br/proreitoria/proad/cdh/movimentacao
http://www.udesc.br/proreitoria/proad/cdh/movimentacao
https://udesc.br/noticia/udesc_recebe_mais_de_cem_inscricoes_para_primeira_turma_do_mestrado_em_design_de_vestuario_e_moda
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O projeto Ginástica Laboral 
Global, desenvolvido com 
servidores no Centro de 
Artes da Universidade do 
Estado de Santa Catarina 
(Udesc) desde agosto de 
2015, já possui dados 
em relação a melhorias 
de níveis de flexibilidade 
e condicionamento físico. 
Através de avaliações físicas 
trimestrais, realizadas pela 
professora Carla Maria 
de Liz, no período entre 
fevereiro e dezembro de 
2016, comprovou-se que os 
participantes com frequência igual ou superior a 75% no 
ano melhoraram os níveis de flexibilidade, força abdominal, 
antropometria e força nos membros superiores. 

Atualmente, cerca de 30 servidores do Centro participam 
das atividades, que acontecem nas terças e quintas-
feiras, em dois encontros de trinta minutos cada. As aulas, 
conduzidas por Carla, doutora em Ciências do Movimento 
Humano pela Udesc, ocorrem em salas localizadas no 
Departamento de Artes Cênicas. No período matutino são 
realizadas das 8h às 8h30, no Laboratório 2, e  no período 
vespertino, das 14h às 14h30, na Sala de dança 2. 

“Além da importância do exercício físico para o nosso 
corpo, eu sinto que a gente desliga um pouco do trabalho e 
depois volta com outra motivação. E então você consegue 
encontrar uma solução para aquele serviço que estava 
inacabado”, revela Rodrigo Vitório, técnico universitário e 

frequentador do projeto 
desde o início.

As aulas são distribuídas 
em modalidades como 
ginástica aeróbica, 
ginástica localizada, 
alongamento e meditação 
guiada. Para Anderson 
de Oliveira, coordenador 
de Finanças e Contas, 
os exercícios são 
fundamentais também 
para serem realizados 
em casa e em outras 
atividades fora da Udesc. 

Surfista nas horas vagas, o servidor conta que sempre faz 
os alongamentos, ensinados por Carla, antes de entrar na 
água.  

Já para Aline Heusi, Diretora Administrativa, a ginástica 
laboral lhe ajudou a aliviar as tensões e amenizar as dores 
- efeitos ocasionados, principalmente, em razão do tempo 
em frente ao computador. A servidora enfatiza também 
os ensinamentos relacionados à respiração e ao controle 
da ansiedade, que possibilitaram uma melhoria tanto nas 
relações pessoais relacionadas ao serviço, como a nível 
pessoal.

Os professores e técnicos nteressados em participar do 
grupo podem comparecer às aulas nas terças e quintas. 
Mais informações com a professora pelo e-mail carla.maria.
liz@gmail.com.

A Direção de Ensino de Graduação do Centro de Artes da Udesc 
promove durante o primeiro semestre de 2017 o Ciclo de Palestras, 
Cursos e Oficinas. 

Em março foi realizada a mesa-redonda Juventude, Cultura e 
Educação, com os professores Vânia Malagutti, da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e Juarez Dayrell, da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 

Para o mês de abril foi programado o curso Recursos Tecnológicos e 
Trabalhos Acadêmicos e a oficina Práticas Vocais no Ensino Básico.
Outros eventos também estão previstos na programação.

Direção de Ensino de Graduação realiza ciclo 
de palestras, cursos e oficinas

Aulas de Ginástica Laboral aprimoram 
condicionamento físico de servidores da Udesc Ceart

Foto: Pedro Aguiar

http://www1.udesc.br/agencia/arquivos/17595/files/Ciclo_de_palestras_cartaz_FINAL_red.pdf
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Udesc forma 109 estudantes em artes, design e moda 

No dia 16 de março, a Udesc realizou as 
cerimônias de outorga de grau dos novos 
formandos em Artes Visuais, Design, Moda, 
Música e Teatro do Centro de Artes. Ao 
todo, 109 estudantes receberam o título de 
bacharéis e/ou licenciados nos respectivos 
cursos de graduação. 

As cerimônias foram realizadas no Teatro 
Governador Pedro Ivo, em Florianópolis, em 
dois horários: 15h30 (Artes Visuais, Música e 
Teatro) e 19h30 (Design e Moda).

Na solenidade da tarde a mesa foi composta pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Antônio Vargas, representando 
o reitor Marcus Tomasi; pela diretora-geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager; pelo patrono dos formandos, José Ronaldo 
Faleiro; pelas paraninfas Regina Melim (Artes Visuais) e Tereza Franzoni (Teatro), e pelo paraninfo Luiz Henrique Fiammenghi 
(Música). A servidora técnica universitária Doroti Ragassi, da Direção de Ensino de Graduação, foi homenageada pelos 
formandos.

Já na solenidade da noite a mesa foi composta pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Antônio Vargas, representando 
o reitor Marcus Tomasi; pela diretora-geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager; pela patronesse dos formandos, Albertina 
Medeiros; pela paraninfa Mary Clasen (Moda) e pelo paraninfo Walter Dutra (Design). O servidor técnico universitário 
Trajano da Silveira Junior foi homenageado pelos estudantes.

Semana do Calouro
De 6 a 10 de março o Centro de Artes da Udesc realizou as atividades da Semana do Calouro. Foram mais de 20 
atividades em cinco dias, como palestras, bate-papos, apresentações culturais, exposição, workshop, feira de trocas, 
lançamento de livros, entre outras atividades. Confira algumas imagens.

Foto:  Felipe Freitas

Foto:  Priscila Ribeiro Foto:  Priscila Ribeiro

Foto:  Priscila Ribeiro Foto:  Priscila Ribeiro

Foto:  Laís Moser

Da esquerda para direita (superior):  Workshop “Processo Criativo”, 

do Departamento de Design; alunos do Teatro após apresentação da 

montagem “Mais sobre aquilo que prefiro acreditar que seja agora”; 

professores do Departamento de Música após apresentação de recital 

aos novos estudantes.

Da esquerda para direita (inferior):  Mesa com egressos do Departamento 

de Artes Cênicas, participantes da Persona Cia de Teatro, ERRO Grupo 

e Traço Cia de Teatro;  exposição realizada no Departamento de Artes 

Visuais;  feira de Trocas realizada no deck da Udesc Ceart.

Foto: Laís Moser
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O Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) utilizará, a partir de abril, o ponto 
eletrônico para o controle de frequência dos servidores 
técnicos universitários.

Três equipamentos para registro das digitais estão 
instalados no centro: no hall de entrada do bloco 
administrativo, próximo ao RH; no bloco amarelo, próximo 
ao setor de informática; e na recepção do bloco de Artes 
Visuais.

A mudança no sistema de controle de frequência dos 
técnicos foi realizada conforme determinação da Pró-
Reitoria de Administração da Udesc, que solicitou em 
dezembro do último ano o uso do ponto eletrônico por 
todos os centros da Udesc, conforme obrigação legal, por 

meio do Decreto nº 2.194/2009 (institui o ponto eletrônico, 
regulamenta o controle de frequência, a compensação de 
horas e o ponto facultativo nos órgãos da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
estadual e estabelece outras providências).

Durante o mês de março a coordenadoria de Recursos 
Humanos da Udesc Ceart realizou duas reuniões para o 
repasse de informações, sendo uma com coordenações e 
chefias e outra aberta a todos os servidores técnicos. 

A partir de agora, os dados relacionados à frequência estarão 
disponíveis em sistema online para consulta dos servidores 
técnicos. Até o terceiro dia útil do mês subsequente ao 
de registro, os servidores técnicos devem conferir a folha 
individual do ponto (disponibilizada no sistema online), 
imprimir, assinar, e entregá-la às chefias imediatas, as 
quais, após homologação, devem encaminhar ao RH até o 
quinto dia útil de cada mês.

De acordo com a coordenadoria de Recursos Humanos, a 
sincronização entre o sistema online e os dados coletados no 
aparelho de ponto eletrônico não ocorre automaticamente, 
sendo realizada pelo setor de RH cerca de duas vezes ao 
dia. Por isso, eventualmente pode ocorrer de o servidor 
não encontrar no sistema online seu registro de ponto logo 
após o ter registrado, devendo aguardar a sincronização. 

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas com o RH 
pelo e-mail crh.ceart@udesc.br e pelo ramal 48317.

Udesc Ceart implementa ponto eletrônico

Aulas de biodança ocorrem na Udesc Ceart

Estão sendo realizadas no Centro de Artes da Udesc aulas de biodança - do espanhol biodanza, neologismo de 
“bio” (vida) com “danza” (dança) - na sala Básica 3. As aulas gratuitas ocorrem às quintas-feiras, às 19h, com 2h de 
duração, na sala de Dança 2.

A atividade, ministrada por Rejane Tanira Schreiber, aluna da Escola Catarinense de Biodanza, será realizada até 
julho e é focada principalmente na comunidade acadêmica da Udesc – servidores e alunos. Serão oferecidas 15 
vagas e os interessados podem comparecer ao encontro na quinta-feira.

Criada pelo antropólogo e psicólogo chileno Rolando Toro, a biodança une fundamentos da biologia, antropologia e 
psicologia para auxiliar no tratamento de doenças motoras e aliviar o estresse, além de servir como exercício físico. 
Para mais informações, acesse a notícia no site da Udesc Ceart.

Foto:  Priscila Ribeiro

http://udescceart.rhid.com.br/Main/login.aspx
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17662
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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, Pedro Stropasolas e Priscila Ribeiro  

Diagramação:    

Pedro Stropasolas 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

5 de março – O Barato de Floripa 
Troca Tudo Sem Dinheiro: Udesc tem encontro de trocas 
e lançamento do app Roupa Livre

8 de março – Diário Catarinense
Mulheres e arte: artistas sublimam o machismo e 
constituem movimento consistente nas artes de SC 
(participação da professora Rosana Bortolin)

19 de março – G1 SC
Udesc abre inscrições para aulas gratuitas de cerâmica

19 de março – Notícias do Dia
Curso gratuito de cerâmica na Udesc abre as inscrições 
nesta segunda-feira

19 de março – Governo de SC
Curso gratuito de cerâmica na Udesc abre inscrições 
nesta segunda-feira 

20 de março – Calendário Floripa
Muse Udesc abre inscrições para oficinas gratuitas de 
música para crianças e adolescente

20 de março – 104.1 FM
Udesc abre inscrições para aulas gratuitas de cerâmica

20 de março – Notícias do Dia
Udesc abre inscrições para cursos gratuitos de flauta 
doce e técnica Klauss Vianna

20 de março – Portal Ilha
Curso gratuito de cerâmica na Udesc abre as inscrições

21 de março – Diário Catarinense e Hora de Santa 
Catarina
Udesc abre inscrições para oficinas gratuitas de música 
para jovens

21 de março – G1 SC
Udesc abre inscrições para oficinas gratuitas de música 
para crianças de 6 a 14 anos

22 de março – Hora de Santa Catarina
Laine Valgas: inscreva seu pequeno nas oficinas de 
música da Udesc

28 de março – TV Catarina HD (Band SC)
Museu de Arte de Santa Catarina abre exposição com 
obras do acervo (curadoria de alunos da Udesc sob 
coordenação da professora Rosângela Cherem)

28 de março – Notícias do Dia
Trio apresenta pesquisas musicais dia 4, na Capital (Duas 
integrantes do Purahei Trio têm formação universitária na 
Udesc)

29 de março – De Olho na Ilha
Exposição gratuita com obras do acervo do Masc 
(curadoria de alunos da Udesc sob coordenação da 
professora Rosângela Cherem)

31 de março - Hora de Santa Catarina e Diário 
Catarinense
Da obrigação à opção: mulheres jovens ressignificam 
bordado, crochê e tricô

31 de março - Band SC
CIC recebe espetáculo Vale Instrumental em abril

31 de março - De Olho na Ilha
São José terá oficinas gratuitas de teatro a partir de abril

31 de março - Notícias do Dia
Prefeitura de São José abre inscrições para oficinas 
gratuitas de teatro

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.instagram.com/udesc.ceart/
http://obaratodefloripa.com.br/troca-tudo-sem-dinheiro-udesc-tem-encontro-de-trocas-e-lancamento-do-app-roupa-livre/
http://obaratodefloripa.com.br/troca-tudo-sem-dinheiro-udesc-tem-encontro-de-trocas-e-lancamento-do-app-roupa-livre/
http://www.ceart.udesc.br
http://www.ceart.udesc.br
http://www.ceart.udesc.br
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/udesc-abre-inscricoes-para-aulas-gratuitas-de-ceramica.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/curso-gratuito-de-ceramica-na-udesc-abre-inscricoes-nesta-segunda-feira
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/curso-gratuito-de-ceramica-na-udesc-abre-inscricoes-nesta-segunda-feira
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/25127-curso-gratuito-de-ceramica-na-udesc-abre-as-inscricoes-na-proxima-segunda-feira
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-cultura/25127-curso-gratuito-de-ceramica-na-udesc-abre-as-inscricoes-na-proxima-segunda-feira
http://calendariofloripa.com/board/55-1-0-7521
http://calendariofloripa.com/board/55-1-0-7521
http://nossaradio.net.br/saocarlos/noticia_ler.php?id=46868&cidade=saocarlos/
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/udesc-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-flauta-doce-e-tecnica-klauss-vianna
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/udesc-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-flauta-doce-e-tecnica-klauss-vianna
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=40494
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-gratuitas-de-musica-para-jovens-9753402.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-gratuitas-de-musica-para-jovens-9753402.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-gratuitas-de-musica-para-criancas-de-6-a-14-anos/5743102/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-gratuitas-de-musica-para-criancas-de-6-a-14-anos/5743102/
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/03/laine-valgas-inscreva-seu-pequeno-nas-oficinas-de-musica-da-udesc-9753407.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/03/laine-valgas-inscreva-seu-pequeno-nas-oficinas-de-musica-da-udesc-9753407.html
http://bandsc.com.br/canais/variedades/museu_de_arte_de_santa_catarina_abre_exposicao_com_obras_do_acervo.html
http://bandsc.com.br/canais/variedades/museu_de_arte_de_santa_catarina_abre_exposicao_com_obras_do_acervo.html
http://bandsc.com.br/canais/variedades/museu_de_arte_de_santa_catarina_abre_exposicao_com_obras_do_acervo.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/trio-apresenta-pesquisas-musicais-dia-4-na-capital
http://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/trio-apresenta-pesquisas-musicais-dia-4-na-capital
http://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/trio-apresenta-pesquisas-musicais-dia-4-na-capital
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-gratuita-com-obras-do-acervo-do-masc-abre-nesta-quarta-feira.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-gratuita-com-obras-do-acervo-do-masc-abre-nesta-quarta-feira.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/exposicao-gratuita-com-obras-do-acervo-do-masc-abre-nesta-quarta-feira.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/da-obrigacao-a-opcao-mulheres-jovens-ressignificam-bordado-croche-e-trico-9761235.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/da-obrigacao-a-opcao-mulheres-jovens-ressignificam-bordado-croche-e-trico-9761235.html
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