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O Centro de Artes da Udesc tem dois candidatos concorrendo à Direção-Geral para a Gestão 2017-
2021. As candidaturas foram homologadas em 19 de abril pela comissão eleitoral. Concorrerão ao 
cargo os professores doutores Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, do Departamento de Artes 
Visuais, e Murilo Scóz, do Departamento de Design.

A votação pela comunidade universitária será realizada em 18 de maio. O mandato de quatro anos 
terá início em 3 de agosto deste ano e término em 2 de agosto de 2021. Mais informações estão 
disponíveis no site da Udesc Ceart em ceart.udesc.br/eleicao.

Dois debates foram organizados no processo eleitoral: no dia 9 de maio, às 13h30 com 
professores e técnicos; e no dia 11 de maio, às 16h, com estudantes, ambos no auditório do bloco 
amarelo.

Confira as propostas das candidaturas: 
 
Profa. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - CEART Vivo (acesse aqui) 
Prof. Murilo Scóz - Somos CEART (acesse aqui) 

Centro de Artes da Udesc tem dois 
candidatos à Direção Geral

Fotos: Divulgação

http://www.ceart.udesc.br/?id=944
https://www.facebook.com/Ceart.Vivo/?fref=ts
https://www.facebook.com/somosCEART/?fref=ts
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Udesc abre inscrições para mestrado em música

O Centro de Artes da Udesc estará com inscrições 
abertas, no período de 22 a 30 de maio, para a seleção de 
candidatos ao mestrado acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Música (PPGMUS), para turma com início 
no segundo semestre de 2017.

Serão oferecidas até 30 vagas, distribuídas entre as 
três áreas de concentração do programa. O processo 
de seleção será composto por quatro etapas, incluindo 
análise do projeto de pesquisa, do currículo e do memorial 
acadêmico, além das gravações e das composições para 
candidatos da área de Interpretação e Criação Musical; 
prova de conhecimento específico da área de concentração; 
prova de música, consistindo de uma prova escrita e uma 
prova prática; e entrevista.

Mais informações podem ser obtidas no site do PPGMUS 
ou com a secretaria pelo e-mail ppgmus.udesc@gmail.com 
ou pelo telefone (48) 3664-8335 (horário de atendimento: 
das 7h30 às 13h30).

Foto: Vanessa Soares

Programa de extensão da Udesc organiza exposição 
com obras de artistas do mundo inteiro

O programa de extensão Nupeart Pro… Move, do Centro de Artes da Udesc, 
lançou a convocatória Placas de Artistas – Nupeart Pro… Move 2017, exposição 
que tem como objetivo apresentar placas de cerâmicas de artistas brasileiros 
e estrangeiros. O projeto é inspirado na iniciativa da artista plástica Cristina del 
Castillo, da cidade de Paso de los Libres, na Argentina.

A exposição tem como tema O universo feminino, como um alerta à discriminação 
e à violência de gênero e começa no dia 1º de dezembro de 2017, no espaço 
Oficina – Galeria Estúdio, localizado no bairro Cacupé, em Florianópolis.

Os artistas interessados devem enviar a placa de cerâmica até o dia 1º de outubro 
para o Departamento de Artes Visuais da Udesc Ceart. Mais informações na 
notícia sobre a convocatória no site. Arte: Divulgação

Curso de finanças pessoais ao vivo
A Udesc oferece em maio um curso gratuito de finanças pessoais para 
servidores da instituição. As inscrições para as vagas já estão encerradas, 
entretanto, é possível acompanhar as aulas ao vivo pelo site www.vc.udesc.
br. Com carga de 20h, os encontros ocorrem nos dias 3, 8, 10, 15, 18, 
22, 24 e 29 de maio, das 17h30 às 20h, ministrados pelo administrador 
e especialista em finanças Israel Oreano Rollin Borges. A iniciativa é da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH) da Udesc, mais 
informações no site da Udesc e pelo telefone (48) 3664-8005, das 13h às 19h.

http://www.ceart.udesc.br/?id=192
ppgmus.alunoregular.2017@gmail.com
http://www.udesc.br/noticia/programa_de_extensao_da_udesc_organiza_exposicao_com_obras_de_artistas_do_mundo_inteiro
http://www.vc.udesc.br
http://www.vc.udesc.br
http://www.udesc.br/noticia/udesc_inicia_inscricoes_de_curso_de_financas_pessoais_para_servidores_da_universidade
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Congressos de música reúnem convidados 
nacionais e internacionais na Udesc

Entre os dias 27 e 29 de abril, o Grupo de Pesquisa 
Música e Educação (MusE) do Centro de Artes da Udesc 
realizou a sétima edição do Encontro de Pesquisa e 
Extensão do MusE com o tema “Formação e Atuação de 
Professores de Música”. O evento recebeu 80 inscrições 
e contou com palestras, mesas redondas, grupos de 
trabalhos, oficinas e a presença de nove convidados dos 
estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Já entre os dias 03 e 06 de maio a Udesc sedia o segundo 
congresso  da Associação Brasileira de Teoria e Análise 
Musical (TeMA). Com o tema “Teoria e Análise Musical 
em Perspectiva Didática”, o congresso reúne músicos 
pesquisadores e educadores nos campos das teorias 
composicional e analítica, e estudantes de graduação e 
pós-graduação, com a finalidade de promover discussões 
temáticas atuais que possam estimular a integração do 
desenvolvimento das teorias musicais no país à atualidade 

internacional. Mais de 50 pessoas se inscreveram no 
evento, das seguintes localidades: Bahia, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do 
Distrito Federal, da Argentina e dos Estados Unidos.

+

•  Os servidores técnicos universitário de desenvolvimento 
Ibere Locks Lima e Josiel Souza de Abreu tomaram posse 
na função de Analista de Suporte, respectivamente, 
nos dias 12 e 17 de abril e estão desempenhando suas 
atividades no setor de Informática.

•  A servidora técnica Maria Ermita Pereira, que estava 
desempenhando suas atividades na Direção de Pesquisa 
e Pós-Graduação, aposentou-se.  O Centro de Artes 
agradece à servidora pela dedicação à universidade e 
deseja muitas felicidades nesta nova etapa de vida! 
 
•  A diretora-geral Gabriela Mager está respondendo 
pela Direção de Pesquisa e Pós-Graduação no lugar do 
professor Murilo Scóz, que concorre à eleição para a 
Direção Geral. 
 
•  A professora Rosângela Miranda Cherem assumiu o 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) 
como coordenadora no lugar da professora Maria Cristina 
da Rosa Fonseca da Silva, que concorre à eleição para 
Direção Geral. 
 

Movimentações funcionais

Sétima edição do encontro do MusE na Udesc. Foto: Divulgação

Os novos servidores técnicos Ibere (à esquerda) e Josiel (à direita). 

Foto: Felipe Freitas
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Agendamento de horário no setor de RH 

Arte: Freepik

A Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) do 
Centro de Artes da Udesc é responsável pelo suporte e 
atendimento ao servidor público do centro em seus direitos 
e deveres, aplicando os princípios legais da universidade 
e da Legislação Estadual. O setor atende a 59 técnicos 
universitários, 94 professores efetivos, 33 professores 
substitutos e aos inativos que se aposentaram pelo centro.

Sendo assim, o setor propõe que a partir de maio de 2017, 
o servidor que deseja ter seus pedidos esclarecidos sem 
espera e sem interrupções no atendimento, agende com a 
coordenadora de RH, Fernanda Lisboa, um dia e horário de 
atendimento. Os agendamentos podem ser efetuados pelo 
e-mail crh.ceart@udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8388.

 “Cada servidor tem seus interesses e demandas, 
profissionais e pessoais e, com isto, quer ser bem 
atendido, ter orientações precisas e com discrição. Esta 
é uma nova cultura que pretendemos criar para melhorar 
a qualidade dos serviços prestados pelo CRH do Ceart”, 
afirma Fernanda Lisboa.

Expediente

Reforma nos telhados da Udesc Ceart
é retomada por nova empresa contratada 

A reforma nas coberturas dos blocos do Centro de Artes (Ceart) da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi retomada no mês de abril pela nova 
empresa licitada pela universidade, a WB Empreiteira de mão-de-obra Ltda.

A reforma foi suspensa no ano passado por descumprimento em relação ao 
edital por parte da empresa contratada anteriormente, sendo rescindido o 
contrato pela Udesc em outubro de 2016. Devido ao valor licitado, as demais 
classificadas na época não tiveram interesse em assumir a obra. Portanto, em 
janeiro deste ano, foi relançada a licitação.

No dia 5 de abril foi assinada a ordem de serviço junto à empresa vencedora 
da licitação para a reforma das claraboias e da cobertura dos blocos da Udesc 
Ceart, com o objetivo de solucionar problemas de infiltração e umidade. O 
investimento total será no valor de R$ 305.740,62.

O projeto da reforma permaneceu o mesmo, estando prevista a substituição das 
claraboias do prédio central da Udesc Ceart e do prédio do Departamento de 
Música por cobertura com partes de vidro; e a revisão nas coberturas de todos 
os prédios do centro, com troca das mantas de impermeabilização das calhas. 

Os trabalhos iniciaram pelos Departamentos de Artes Cênicas e de Música, 
sendo que o prazo estimado para execução da obra vai até o mês de novembro 
deste ano. 
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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  

Diagramação:    

Felipe Freitas e Laís Moser 

Projeto gráfico:     

Bianca Sena e Rafael Mores 

Boletim finalizado e distribuído em 09/05/2017

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

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

28 de abril - Hora de Santa Catarina 
Luiz Gustavo Zago, o grande prodígio da música em 
Santa Catarina (egresso de Música da Udesc)

28 de abril - Diário Catarinense 
Luiz Gustavo Zago, o grande prodígio da música em 
Santa Catarina (egresso de Música da Udesc) 

27 de abril - Fapesc 
Udesc recebe Congresso sobre Música na próxima 
semana (notícia sobre congresso da TeMA)

25 de abril - Portal Governo de SC 
Udesc sediará seminário internacional sobre arte e 
educação prisional

19 de abril - O Barato de Floripa 
Misturada: palco aberto tem show com Rinoceronte 
Negro na Udesc

18 de abril - O Barato de Floripa 
Encontro ‘Fotografia e Design: paisagens urbanas, 
espaços impressos (palestra oferecida pelo Design)

Udesc Ceart na Mídia

 
 
13 de abril - Notícias do Dia 
Udesc lança edital de processo seletivo para Mestrado em 
Música

07 de abril - Notícias do Dia 
Grupo teatral de Florianópolis apresenta peça sobre amor, 
sexo e desejos (peça dirigida por André Carreira)

06 de abril - Tudo Sobre Floripa 
Novos diretores do Masc assumem com desafio de 
propor novo programa (diretora egressa da Udesc)

05 de abril - O Barato de Floripa 
Cine Imagens Políticas apresenta webdocumentário 
PopTrans (projeto da Udesc)

04 de abril - De Olho na Ilha 
Exposição gratuita em Florianópolis une palavras e objetos 
para estimular a reflexão (egressa da Udesc)

01 de Abril  - Notícias do Dia 
Malcon Bauer organiza documentário sobre o fundador de 
uma das maiores revistas americanas (egresso da Udesc)

Curso de biodança tem vagas abertas
Interessados no curso de biodança, que está sendo ministrado no Centro de Artes 
(Ceart) da Udesc por Rejane Tanira Schreiber, aluna da Escola Catarinense de 
Biodanza, ainda podem ingressar nas aulas. O curso, realizado todas as quintas-
feiras, das 19h às 21h tna sala de Dança 2 tem seis vagas abertas para a comunidade 
acadêmica. Os interessados podem comparecer ao encontro na própria quinta-feira. 
Saiba mais no site da Udesc Ceart.

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://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/04/luiz-gustavo-zago-o-grande-prodigio-da-musica-em-santa-catarina-9782394.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/04/luiz-gustavo-zago-o-grande-prodigio-da-musica-em-santa-catarina-9782394.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/04/luiz-gustavo-zago-o-grande-prodigio-da-musica-em-santa-catarina-9782394.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/04/luiz-gustavo-zago-o-grande-prodigio-da-musica-em-santa-catarina-9782394.html
http://www.fapesc.sc.gov.br/udesc-recebe-congresso-sobre-musica-na-proxima-semana/
http://www.fapesc.sc.gov.br/udesc-recebe-congresso-sobre-musica-na-proxima-semana/
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/udesc-sediara-seminario-internacional-sobre-arte-e-educacao-prisional
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/udesc-sediara-seminario-internacional-sobre-arte-e-educacao-prisional
http://obaratodefloripa.com.br/misturada-palco-aberto-tem-show-com-rinoceronte-negro-na-udesc/
http://obaratodefloripa.com.br/misturada-palco-aberto-tem-show-com-rinoceronte-negro-na-udesc/
http://obaratodefloripa.com.br/encontro-fotografia-e-design-paisagens-urbanas-espacos-impressos/
http://obaratodefloripa.com.br/encontro-fotografia-e-design-paisagens-urbanas-espacos-impressos/
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/udesc-lanca-edital-de-processo-seletivo-para-mestrado-em-musica
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/udesc-lanca-edital-de-processo-seletivo-para-mestrado-em-musica
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/grupo-teatral-de-florianopolis-apresenta-peca-sobre-amor-sexo-e-desejos
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/grupo-teatral-de-florianopolis-apresenta-peca-sobre-amor-sexo-e-desejos
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/novos_diretores_do_masc_assumem_com_desafio_de_propor_novo_programa_curator
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/novos_diretores_do_masc_assumem_com_desafio_de_propor_novo_programa_curator
http://obaratodefloripa.com.br/cine-imagens-politicas-apresenta-webdocumentario-poptrans-seguido-por-roda-de-conversa/
http://obaratodefloripa.com.br/cine-imagens-politicas-apresenta-webdocumentario-poptrans-seguido-por-roda-de-conversa/
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/florianopolis-une-palavras-e-objetos-para-estimular-a-reflexao-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/florianopolis-une-palavras-e-objetos-para-estimular-a-reflexao-.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/malcon-bauer-organiza-documentario-sobre-o-fundador-de-uma-das-maiores-revistas-americanas
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/malcon-bauer-organiza-documentario-sobre-o-fundador-de-uma-das-maiores-revistas-americanas
http://www.ceart.udesc.br/?idNoticia=17925

