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Nova regra facilita pagamento 
de profissionais convidados para 
bancas, cursos e palestras 

Mudança de CEP

Desde o início do mês de novembro, o CEP do Campus I da Udesc, no Bairro Itacorubi foi unificado. 
O novo número, que deverá ser utilizado para movimentações de correspondências que envolvam 
a universidade, é 88035-901. No formato anterior, cada centro de ensino do Campus I, no Bairro 
Itacorubi mantinha um número de CEP diferente, apesar dos prédios estarem localizados na mesma 
área.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

Desde 5 de novembro, o pagamento de profissionais, entre eles professores, que participam de 
bancas, cursos e palestras na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi facilitado com 
a publicação da Instrução Normativa nº 05/2014.

Autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), a nova regra permite a 
utilização de recibo de pagamento a autônomos (RPA), que está restrito a profissionais impedidos 
de emitir nota fiscal avulsa nos municípios em que estejam domiciliados ou nos municípios em que 
os serviços forem prestados e tem a mesma validade da nota fiscal de serviços eletrônica.

A medida é aplicada apenas a serviços que envolvem a área de ensino. O preenchimento do 
documento, acessado no menu de serviços do site da Udesc, deve ser feito pelo próprio profissional, 
com orientação do servidor responsável pela contratação, e encaminhado para o setor financeiro 
de cada centro.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/206/in_005_2014_rpa.pdf
http://www.udesc.br/?idFormulario=144
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Revista Nupeart terá edição especial em 
comemoração aos 30 anos do Centro 

Servidores receberão calendário do Centro 
de Artes e kit institucional da Udesc

A revista do Núcleo Pedagógico de Educação e Arte 
(Nupeart), que é uma publicação interdisciplinar de caráter 
científico-acadêmico, está com chamada aberta para 
submissão de trabalhos para uma edição especial da 
publicação: “Dossiê Ceart 30 anos”, em comemoração 
aos 30 anos de fundação da Udesc Ceart que serão 
completados em 2015. 

O Conselho Editorial convida à submissão de trabalhos 
que fortifiquem a memória da Udesc Ceart e que discutam 
questões representativas das práticas pedagógicas durante 
esse período. Serão aceitos trabalhos em forma de relatos, 
reflexões históricas, homenagens, análises sobre ações 
artístico-culturais e programas curriculares.

Os textos devem ser enviados através do Portal de 
Periódicos da Udesc até o dia 9 de fevereiro de 2015.

O Centro de Artes iniciou nesta quinta, 18 de dezembro, 
a distribuição dos calendários do ano de 2015, feitos 
em comemoração aos 30 anos do Centro que serão 
completados em 11 de dezembro do próximo ano. 

A iniciativa é uma das ações propostas pela comissão 
responsável pelas comemorações alusivas à data, sendo 
que foram impressos dois mil exemplares a serem 
distribuídos aos servidores e alunos do centro.

Com projeto gráfico elaborado pelos alunos do curso de 
Design Gráfico Bianca Sena e Rodrigo Lago, sob supervisão 
da professora Gabriela Mager, o calendário traz imagens 
antigas e atuais relacionadas aos cursos de graduação 
oferecidos pelo Centro de Artes.

O centro também já está realizando a distribuição dos 
kits institucionais enviados pela reitoria, em ação especial 
comemorativa aos 50 anos da instituição (que serão 
completados em 20 de maio de 2015), e também para 
evidenciar a nova marca da universidade. O kit contém 
um caderno, que serve também como uma agenda, uma 
caneta, um adesivo e um pin.

Os materiais já foram entregues nesta quinta-feira aos 
servidores participantes do 1º Seminário de Integração do 
Ceart. Os professores poderão retirá-los nos respectivos 
departamentos, e os técnicos que ainda não receberam 
podem retirar os materiais no Núcleo de Produção Cultural. Foto: Divulgação

Foto: Laís Moser

http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/about/submissions#onlineSubmissions
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Udesc Ceart compra 37 novos computadores 
Na última quarta-feira, 17 dezembro, chegaram ao Centro 
de Artes da Udesc 37 novos computadores adquiridos pelo 
centro. As novas máquinas serão distribuídas em 2015 de 
acordo com planejamento estratégico da Coordenadoria 
de Informática.

Udesc Ceart realiza seminário de 
integração dos servidores

Na tarde desta quinta-feira, 18 de dezembro, foi realizado o 1º Seminário de Integração do Centro de Artes, evento que 
reuniu os servidores técnicos, diretores, chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação.

Realizado no hotel Quinta da Bica D’Água, o seminário teve como objetivo reunir a equipe administrativa, possibilitando 
a aproximação dos gestores com suas equipes de trabalho e a integração com as demais equipes e áreas do Centro. A 
Diretora Geral, Gabriela Mager, destacou a importância do momento, focado na integração e motivação profissional dos 
servidores.

O evento contou com uma palestra do Diretor de Extensão, Vicente Concílio, que fez uma relação entre o teatro e o 
trabalho em grupo, destacando a importância da ajuda mútua, dos projetos colaborativos, do companheirismo e de um 
ambiente aberto às divergências, tratadas como naturais ao trabalho e incorporadas ao próprio crescimento do mesmo.

O seminário também contou com um stand up do comediante e músico Moriel da Costa, o manezinho Darci, e proporcionou 
uma maior integração entre os servidores. No evento também foi distribuído um calendário comemorativo do Centro de 
Artes e os materiais institucionais enviados pela Reitoria da Udesc (caderno, caneta, adesivo e broche).

http://www.ceart.udesc.br/noticias/udesc-ceart-lanca-concurso-de-criacao-de-arte-digital-para-plataforma-elevatoria/
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Servidores da Udesc Ceart 
participam do 10º Jisudesc 

Udesc Ceart tem 37 programas de extensão 
selecionados em edital do Paex

Mais de 30 servidores do Centro de Artes, entre professores 
e técnicos, participaram da décima edição dos Jogos de 
Integração dos Servidores (Jisudesc) da Udesc, que reuniu 
mais de 400 servidores entre os dias 21 e 23 de novembro.

A maioria das 19 modalidades ocorreu na Associação 
dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina (Affesc), em 
Florianópolis. O servidor Neivaldo Aguiar conquistou o 
primeiro lugar no dominó, em conjunto com o servidor 
Edevilson, do Cead. Na solenidade de abertura dos jogos, 

houve a entrega da Medalha do Mérito Funcional Alice 
Guilhon Gonzaga Petrelli de 2014 para os servidores eleitos 
nos centros e na Reitoria. Na Udesc Ceart, a contemplada 
com a medalha foi a servidora Eliane Carin Hadlich, da 
Secretaria de Ensino de Graduação.

A Udesc também prestou homenagem para os professores 
e técnicos que completaram 30 anos de serviços prestados, 
e do Centro de Artes foram homenageados o professor 
Dimas Ricardo Rosa e a técnica Marilise Rossini.

Foto: Giselle Bion

Em 2015 o Programa de Apoio à Extensão (Paex) da Udesc 
concederá R$ 900 mil reais para o desenvolvimento de 210 
ações, entre programas e projetos dos centros de ensino 
da universidade. O Centro de Artes teve 37 programas de 
extensão selecionados e três ações isoladas, e receberá 

80 bolsas de extensão e R$ 271 mil reais em recursos, 
um aumento de 25 bolsas e R$ 54 mil reais em relação 
ao ano de 2014.

Saiba mais na notícia divulgada no site da Udesc.

Foto: Marco Bocão

Foto: Marco BocãoFoto: Gustavo Araújo

http://www.udesc.br/?idNoticia=11687
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Novembro Azul 
Foto: Adriana Silva

Chá de bebê da servidora Luciana Matias 
Foto: Adriana Sui

Aconteceu no Centro de Artes 

Feliz Natal! Feliz 2015! 
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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:    

Laís Campos 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) 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 nos meses de 
novembro e dezembro!

08 de dezembro - Diário Catarinense

Nota sobre o Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC), 
projeto do qual a Udesc participa 

08 de dezembro - Notícias do Dia

A atriz e diretora Barbara Biscaro, doutoranda em Teatro 
pela Udesc, fala de sua trajetória profissional

08 de dezembro - Zero Hora

A atriz e produtora Fabiana Lazzari, doutoranda em 
Teatro, fala da experiência de sua carreira 

01 de dezembro – Portal G1 SC

Matéria sobre a exposição fotográfica ‘Coletivo Multicor’, 
com curadoria feita pela professora Lucila Horn 

29 de novembro – Notícias do Dia

A professora Sandra Rech, do curso de Moda, dá dicas 
sobre as tendências para o próximo verão

27 de novembro - RIC SC (Programa Ver Mais)

Matéria sobre a apresentação da Orquestra Udesc e 
Grupo Cena Emergente no Teatro Ademir Rosa

24 de novembro - Diário Catarinense

Nota sobre palestra com a professora Neide Schulte

23 de novembro - Notícias do Dia

Matéria ddestaca espetáculos criados pelo curso de 
Teatro da Udesc e traz entrevistas com professores 

22 de novembro – Portal G1 SC

Matéria sobre mostra de violão no cinema do CIC, com 
estudantes e professores da Udesc

20 de novembro - Diário Catarinense

Nota sobre recital com o pianista polonês Grzegorz 
Niemczuk

19 de novembro - Notícias do Dia

Matéria sobre o espetáculo “All That Jazz”

14 de novembro - Revista Donna (ClicRBS)

Matéria sobre o Octa Fashion 2014

13 de novembro - Notícias do Dia

Matéria sobre o Octa Fashion 2014

12 de novembro - RIC SC (Programa Ver Mais)

Matéria sobre o Octa Fashion 2014

10 de novembro - Diário Catarinense

Nota sobre palestra e curso de design de jóias com o 
ourives italiano Stefano Alinari 

07 de novembro - RIC SC ( Programa Ver Mais)

Matéria sobre concerto dos professores de Música

06 de novembro - Portal G1 SC

Matéria sobre concerto dos professores de Música

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://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=855887a1-1f6e-4641-915f-a356273c0ab7&tid=swf#180_32_533_574
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=855887a1-1f6e-4641-915f-a356273c0ab7&tid=swf#180_32_533_574
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/12/museu-recebe-exposicao-de-55-fotografos-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/12/museu-recebe-exposicao-de-55-fotografos-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/217310-plural-produz-editorial-de-moda-com-tendencias-para-verao-2015.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/217310-plural-produz-editorial-de-moda-com-tendencias-para-verao-2015.html
http://goo.gl/gxxy0o
http://goo.gl/gxxy0o
http://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1417802411./844708828913903/?type=3&theater
http://goo.gl/KZODsa
http://goo.gl/KZODsa
http://goo.gl/VR4LHu
http://goo.gl/VR4LHu
http://goo.gl/GOPvHm
http://goo.gl/GOPvHm
http://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1417802953./841949205856532/?type=3&theater
http://goo.gl/vlFuS2
http://goo.gl/Fy2eXo
http://goo.gl/BoHRXM
http://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1417802953./837078043010315/?type=3&theater
http://www.facebook.com/udesc.ceart/photos/pb.185146968203429.-2207520000.1417802953./837078043010315/?type=3&theater
http://goo.gl/4W1DDo
http://goo.gl/4W1DDo

