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Jogos de Integração dos 
Servidores da Udesc 

Até o dia 3 de novembro, professores e técnicos da Udesc Ceart podem inscrever-se na décima 
edição dos Jogos de Integração dos Servidores da Udesc (Jisudesc), que será realizado entre os dias 
21 e 23 de novembro, na Associação dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina (Affesc), no Bairro 
Canasvieiras, em Florianópolis.

As inscrições podem ser realizadas com as servidoras Giselle Bion ou Marilise Rossini, do Núcleo 
de Produção Cultural. Mais informações podem ser obtidas com as servidoras pelo telefone  
(48) 3321-8380 ou pelos e-mails giselle.bion@udesc.br ou marilise.rossini@udesc.br.

Serão disputadas 19 modalidades esportivas por 13 equipes, sendo 12 dos centros e outra da 
Reitoria. Cada uma poderá ter delegação com até 50 integrantes. Confira as modalidades:

Individuais e em Duplas:

• Tênis de Mesa Masculino e Feminino; 
• Xadrez Masculino e Feminino; 
• Canastra Masculino e Feminino; 
• Dominó Masculino e Feminino; 
• Truco Livre; 
• Sinuca Masculino e Feminino; 
• Bocha Masculino e Feminino; 
• Totó Masculino e Feminino; 
• Corrida Rústica Masculino e Feminino; 
• Tênis de Campo Masculino e Feminino; 
• Natação Masculino e Feminino; 
• Laçada da Vaca Parada Masculino e Feminino; 
• Taco Livre.

Coletivas:
 
• Basquetebol 3x3 Masculino e Feminino; 
• Futsal Livre Masculino e Feminino; 
• Futebol Suíço Masculino; 
• Futebol Suíço Sênior Masculino; 
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Udesc Ceart terá marca e calendário 
comemorativo de 30 anos 

Servidores podem inscrever-se para 
programa de mobilidade internacional 

Em 2015 o Centro de Artes da Udesc completa 30 anos 
de fundação e, entre as ações preparadas, terá uma marca 
especial para ser utilizada em materiais institucionais e de 
divulgação; e um calendário comemorativo para o ano 
de 2015, com imagens antigas e atuais dos cursos de 
graduação do centro.

Os materiais estão sendo desenvolvidos pelos acadêmicos 
de Design Bianca do Monte Sena e Rodrigo Lago, com 
supervisão da professora e diretora-geral Gabriela Mager. 
A marca estará disponível para uso da comunidade a partir 
do início do próximo ano. 

O programa de cooperação e mobilidade universitária 
Erasmus Mundus, da União Europeia (UE), está com 
inscrições abertas até 18 de janeiro para o consórcio IBrasil, 
formado por nove instituições de ensino superior da Europa 
e 11 do Brasil, entre as quais a Udesc, que participa desta 
ação de mobilidade pela segunda vez.

No programa há oferta para mobilidade de graduação 
(áreas de educação, formação de professores, engenharia 
e tecnologia), doutorado e pós-doutorado (engenharia 
e tecnologia), pessoal docente (educação, formação 
de professores, engenharia e tecnologia) e pessoal 
administrativo (Bibliotecas, Novas Tecnologias, Recursos 
Humanos, Relações Internacionais, Serviços Acadêmicos 
e Serviços Financeiros).  

Professores e técnicos que se encaixam na categoria 
“Equipe Acadêmica e Administrativa” podem se inscrever 

em bolsas de 2,5 mil euros para capacitações com duração 
de um mês.

As instituições europeias parceiras desde projeto são as 
universidades de Babes-Bolyai (Romênia); Castilla-La 
Mancha (Espanha); Hochschule Darmstadt (Alemanha); 
Lille (França); Luxemburgo (Luxemburgo); Patras (Grécia); 
Porto (Portugal); Roma (Itália); e Zilina (Eslováquia).

As inscrições devem ser realizadas no site oficial do 
programa. Mais informações na notícia divulgada pela 
Udesc e com a Secretaria de Cooperação Interinstitucional 
e Internacional da Udesc pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br.

Outros consórcios do programa Erasmus Mundus podem 
ser consultados no site da Agência Executiva relativa à 
Educação, Audiovisual e Cultura.

http://www.ibrasilmundus.eu
http://www.ibrasilmundus.eu
http://www.ceart.udesc.br/noticias/programa-de-intercambio-oferece-oportunidades-na-europa-para-alunos-e-servidores-da-udesc
http://www.ceart.udesc.br/noticias/programa-de-intercambio-oferece-oportunidades-na-europa-para-alunos-e-servidores-da-udesc
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php
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Movimentações funcionais

Informamos sobre as movimentações funcionais ocorridas recentemente:

• A servidora técnica administrativa Jaqueline Costa Alves, que atuava na Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Reitoria), assumiu a Coordenação de Informática. O servidor Felipe Tusset, até então coordenador, 
solicitou exoneração por ter sido aprovado em concurso público;

• A servidora Dilma Liege Rachewsky assumiu a coordenação do Coral Udesc;

• O servidor Edson Adriano de Souza passou a desenvolver suas atividades no setor de RH;

• A servidora Gisele Lima dos Santos irá desenvolver suas atividades no Departamento de Música, e a servidora 
Lucinda Lapolli irá desenvolver suas atividades no PPGMUS.

Udesc Ceart lança concurso de criação de 
arte digital para plataforma elevatória 

Foto: Débora Rapoport

Com o objetivo de estimular o processo de criação de 
arte digital no âmbito dos cursos do Centro de Artes, a 
direção do centro lançou, no início do mês de outubro, um 
concurso para alunos de graduação e de pós-graduação 
do centro. O objetivo é a criação de uma arte digital que 
recobrirá as paredes externas da plataforma elevatória 
localizada no bloco amarelo.

Os alunos podem inscrever-se até o dia 18 de novembro, 
individualmente ou em coautoria. O autor da proposta 
escolhida receberá um prêmio único no valor de dois mil 
reais. 

Saiba mais na notícia divulgada no site da Udesc Ceart.

http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-ceart-lanca-concurso-de-criacao-de-arte-digital-para-plataforma-elevatoria/


4

b
oletim

 ceart

outubro//2014//#3

Associação Atlética Acadêmica Ceart ganha 
sala para realização de suas atividades 

Treze projetos da Udesc Ceart são 
selecionados em Programa de Apoio à 
Pequisa da Fapesc

A Associação Atlética Acadêmica Ceart, mantida pelos 
estudantes do Centro de Artes da Udesc com apoio da 
universidade, recebeu um espaço para realização das 
atividades institucionais do grupo.

A sala, localizada no segundo andar do bloco amarelo do 
centro, permitirá que os estudantes organizem com mais 
facilidade as atividades da associação, fomentando a 
prática esportiva na Udesc Ceart.

O aluno do curso de Design Gráfico e vice-presidente da 
Atlética, Diangelo dos Santos, ressalta o apoio da gestão 
do centro diante das atividades esportivas e da associação:

“Com essa nova sala estamos nos reorganizando e 
reestruturando a Atlética, para que com um espaço físico 
ela tenha uma presença mais forte dentro da universidade.O 
espaço será um lugar para trabalharmos e para os 
estudantes terem uma relação com o esporte”. 

A Atlética Ceart existe desde 2009 e tem como objetivo 
proporcionar a prática de atividades esportivas e outros 
eventos para os estudantes do centro, contando com a 
parceria da Astel, lugar onde os membros da Atlética 
treinam para os campeonatos que participam internamente 
e também fora da universidade.

Foto: Débora Rapoport

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado 
de Santa Catarina (Fapesc) divulgou a lista com os projetos 
selecionados no Programa de Apoio à Pequisa (PAP) para 
a Udesc, que distribuirá R$ 3,6 milhões em recursos. 

Da Udesc Ceart foram selecionados 13 grupos/núcleos: 
Grupo de Pesquisas Ergonômicas em Design; Núcleo de 
Pesquisas sobre Processos de Criação Artística; Poéticas 
do Urbano; Intertextos; Moda e Sociedade; Processos 
Músicos Instrumentais; Educação, Arte e Inclusão; Núcleo 
de Estudos Semióticos e Transdisciplinares; Música e 

Educação; História da Arte: Imagem-Acontecimento; 
Design de Moda & Tecnologia; Poéticas Políticas e do 
Teatro Contemporâneo; Educação Musical e Formação 
Docente.

Saiba mais na notícia divulgada no site da Udesc.

http://www.udesc.br/?idNoticia=11687
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Equipe da Reitoria se reúne com servidores 
e alunos da Udesc Ceart
Na última quinta-feira, 30, o reitor da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), Antonio Heronaldo de 
Sousa, acompanhado do vice-reitor, Marcus Tomasi, e de 
pró-reitores e de coordenadores, esteve no Centro de Artes 
(Udesc) para apresentar o resultado das ações previstas 
no Gestão 2012-2016 e ouvir sugestões e demandas da 
unidade.

Além do reitor e vice-reitor estiveram presentes os 
pró-reitores de Ensino, Luciano Hack; de Extensão, 
Mayco Nunes; de Administração, Vinícius Perucci; de 
Planejamento, Gerson Lagemann; a procuradora jurídica, 
Juliana Michel; o chefe de gabinete, Matheus Fidelis; e o 
coordenador de Cultura, Ivan Tonon.

Tomasi apresentou o andamento das ações previstas 
nas sete dimensões do Plano de Gestão: Universidade 
Autônoma, Responsabilidade Sócio-Ambiental, Excelência 
Acadêmica, Valorização das Pessoas, Gestão Ágil e 
Colaborativa, Política de Comunicação e Aprimoramento 
da Infraestrutura. Na ocasião, o vice-reitor ressaltou a 
importância do Laboratório de Design (Labdesign) para a 
comunicação institucional da universidade.

Da Udesc Ceart estiveram presentes a diretora-geral, 
Gabriela Mager; os diretores de Ensino, Teresa Mateiro; 
Pesquisa e Pós-Graduação, Antonio Vargas; Extensão, 
Vicente Concílio; e de administração, Aline Heusi; 
coordenadores, chefes de departamento, alunos e demais 
servidores.

A diretora-geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager, também 
fez uma apresentação do centro, destacando dados de 
ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura diversa que 
se faz necessária na unidade. 

A diretora de Administração, Aline Heusi, apresentou 
na ocasião o resultado de sua pesquisa de mestrado, 
defendida em setembro deste ano no Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), que teve como 
objetivo definir o cálculo de custo por vaga de graduação e 
de pós-graduação e matrícula efetiva dos alunos da Udesc 
Ceart.

Temas como ampliação e melhoria da estrutura física, 
segurança, controle de acesso aos estacionamentos, 
reajuste dos valores de bolsas, áreas de convivência, 
restaurante universitário e uma política para abertura do 
campus aos finais de semana foram assuntos debatidos na 
reunião. A perspectiva para o aumento de recursos para a 
universidade e a ampliação do número de servidores e de 
alunos também foram pontos tratados.

A equipe da reitoria já esteve presente nos centro de  
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), e de Educação 
a Distância (Cead), em Florianópolis; de Educação do 
Planalto Norte (Ceplan), em São Bento do Sul; de Ciências 
Tecnológicas, em Joinville; e de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), em Lages.

Foto: Laís Moser
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Aconteceu no Centro de Artes 

Comemoração pelo dia do professor 
Foto: Adriana Silva

Dia Rosa, em alusão ao Outubro Rosa
Foto: Laís Moser
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Comemoração dos aniversários de julho, agosto e setembro
Foto: Marilise Rossini

Chá de bebê da servidora Luciana Matias 
Foto: Laís Moser
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Expediente Contato

Boletim Ceart é uma publicação do Centro 

de Artes da Universidade do Estado de Santa 

Catarina 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. Antônio Vargas

Jornalista responsável:    

Laís Moser (MTb/SC:3799)   

Colaboradores:     

Adriana Silva, Bruna Baltazar, Débora Rapoport 

e Isadora Satie   

Diagramação:    

Diangelo dos Santos  

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) 3321-8350.

ceart.udesc.br    

twitter.com/udesc_ceart    

facebook.com/udesc.ceart

Udesc Ceart na Mídia

Confira algumas matérias relacionadas ao Centro de Artes 
da Udesc que foram divulgadas pela mídia no mês de 
outubro!

30 de outubro – Diário Catarinense

Nota sobre encontro que ocorre na Udesc com atores 
participantes de festival de palhaços em campos de 
refugiados

22 de outubro - Notícias do Dia (Coluna Carlos Damião)

Nota sobre a apresentação do espetáculo Sem Vinténs, 
da Udesc Ceart

20 de outubro – RIC SC (Programa Ver Mais)

Entrevista com a aluna Jessica Schneider, recentemente 
premiada em concurso nacional de estampa

18 de outubro – Notícias do Dia

Matéria sobre a 21ª edição do Floripa Teatro destaca a 
peça “$em Vinten$”, desenvolvida no curso de Teatro

17 de outubro – Portal G1 SC

Matéria sobre apresentações do Quarteto Udesc no Oeste 
de Santa Catarina 

17 de outubro – Diário Catarinense 

Nota sobre recital no Ceart com a pianista Mauren Frey, 
formada pela Udesc

Nota sobre turnê de apresentação do espetáculo Sem 
Vinténs, da Udesc

Nota sobre aluna formada em Moda que recentemente foi 
premiada em concurso nacional de estampa

11 de outubro - Diário de Santa Maria

Matéria sobre ilustradores de livros infantis traz entrevista 
com a professora Anelise Zimmermann

06 de outubro – Notícias do Dia 
 
Matéria sobre a teciteca da Udesc

04 e 05 de outubro - Jornal Diário do Sul 

Matéria sobre a peça de teatro “Sem Vinténs” encenada 
em Tubarão

02 de outubro - RIC SC (Programa Ver Mais)

Matéria sobre oficina de danças da renascença, realizada 
pela Udesc

ceart.udesc.br
twitter.com/udesc_ceart
facebook.com/udesc.ceart
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/10/palhacos-de-sc-que-atuaram-em-campos-de-refugiados-contam-a-experiencia-4632196.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/10/palhacos-de-sc-que-atuaram-em-campos-de-refugiados-contam-a-experiencia-4632196.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2014/10/palhacos-de-sc-que-atuaram-em-campos-de-refugiados-contam-a-experiencia-4632196.html
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/826448404073279/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/826448404073279/?type=1&theater
http://ricma is.com.br/sc/ver-mais/videos/aluna-da-udesc-e-premiada-em-concurso-nacional-de-estampas/
http://ricma is.com.br/sc/ver-mais/videos/aluna-da-udesc-e-premiada-em-concurso-nacional-de-estampas/
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/206410-temas-sociais-norteiam-uma-serie-de-espetaculos-do-floripa-teatro.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/206410-temas-sociais-norteiam-uma-serie-de-espetaculos-do-floripa-teatro.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/quarteto-de-cordas-da-udesc-se-apresenta-em-tres-cidades-do-oeste.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/quarteto-de-cordas-da-udesc-se-apresenta-em-tres-cidades-do-oeste.html
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823601277691325/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823601277691325/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823600001024786/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823600001024786/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823603641024422/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/a.559012607483528.1073741827.185146968203429/823603641024422/?type=1&theater
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/noticia/2014/10/revista-mix-traz-ilustracoes-para-criancada-brincar-de-colorir-4618492.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/noticia/2014/10/revista-mix-traz-ilustracoes-para-criancada-brincar-de-colorir-4618492.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/203334-teciteca-da-udesc-disponibiliza-para-pesquisa-em-seu-acervo-quase-duas-mil-amostras-de-material.html
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1413912460./817031775014942/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10484952_817031775014942_8540774960588332271_n.png%3Foh%3Dead5ada29e3635cfc078b380bd59ec33%26oe%3D54EFF763%26__gda__%3D1424947135_2150c0891126ab58f9a75854c6bb8dd8&size=808%2C419&fbid=817031775014942
https://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1413912460./817031775014942/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10484952_817031775014942_8540774960588332271_n.png%3Foh%3Dead5ada29e3635cfc078b380bd59ec33%26oe%3D54EFF763%26__gda__%3D1424947135_2150c0891126ab58f9a75854c6bb8dd8&size=808%2C419&fbid=817031775014942
http://ricmais.com.br/sc/ver-mais/videos/udesc-oferece-oficina-de-danca-da-renascenca-em-florianopolis/
http://ricmais.com.br/sc/ver-mais/videos/udesc-oferece-oficina-de-danca-da-renascenca-em-florianopolis/

