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Udesc muda registro de frequência 
dos professores efetivos e substitutos

Udesc Ceart cria nova Secretaria 
Acadêmica de Pós-Graduação

Desde o início deste ano, o Centro de Artes da Udesc conta com uma nova Secretaria Acadêmica 
de Pós-Graduação para auxiliar os programas de Pós-Graduação em Artes Visuais, Design, Música 
e Teatro. A servidora Célia Maria da Silva está coordenando o setor, que conta também com o 
servidor Rodrigo Moreira da Silva.

Localizada na sala 82, ao lado do Programa de Pós-Graduação em Música, a nova secretaria 
trabalhará com questões acadêmicas, como por exemplo, referentes a matrículas, históricos, diários 
de classe, entre outras funções.

No momento a secretaria está trabalhando na implantação do Sistema de Gestão Acadêmica (Siga) 
para a Pós-Graduação, iniciando pelo PPGDesign. Na sequência, virão os programas de Pós-
Graduação em Música, Artes Visuais e Teatro. O contato do novo setor é 3321-8378.

A Instrução Normativa nº 01/2015, publicada pela Udesc em 3 de fevereiro, altera o sistema de registro 
de frequência dos professores efetivos e substitutos da instituição. O registro dos professores agora 
deve ser feito mediante o preenchimento mensal da Ficha Declaratória de Frequência e Controle 
Disciplinar, disponível na seção de anexos da medida. 

O docente deverá imprimir, preencher e entregar essa ficha no primeiro dia útil do mês seguinte à 
chefia do seu departamento, que ficará responsável por conferir e assinar todos os registros e depois 
enviá-los à coordenação de Recursos Humanos do centro até o terceiro dia útil do respectivo mês. 

O pró-reitor de Ensino, Luciano Hack, explica que “algumas das atividades previstas nos planos 
de trabalho individual dos professores ocorrem fora do ambiente universitário, em atividades como 
estágio, pesquisa e extensão”. Segundo o pró-reitor de Administração da Udesc, Vinicius Perucci, 
essa flexibilização do ponto reduzirá a burocracia nos setores de Recursos Humanos. 

Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

http://www.udesc.br/agencia/arquivos/12273/files/IN_001_2015_Pontos_dos_Professores_03_02_2015.pdf
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Udesc Ceart realiza melhorias em 
sua infraestrutura 
O Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) preparou para este semestre letivo 
diversas melhorias em sua insfraestrutura física. Durante o 
mês de janeiro e fevereiro foram realizadas reformas para 
melhor atender a comunidade acadêmica.

Novo auditório

O auditório do hall central da Udesc Ceart foi uma das salas 
que ganhou nova roupagem. Com projeto dos alunos de 
Design Bianca Sena e Rodrigo Lago, o espaço ganhou 
novas cores, persianas, mesas e aparadores. Marcas da 
Udesc e do Ceart também foram colocadas em letras-caixa 
na parede, com o objetivo de reforçar a identidade visual 
da universidade para o público interno e externo. Também 
está prevista a aquisição de novas cadeiras para o local.

“Para a pintura, escolhemos cores modernas e sóbrias, para 
renovar o ambiente e dar um ar sóbrio e aconchegante. As 
aplicações da marca da Udesc e do Ceart foram trabalhadas 
para que as suas presenças não disputassem atenção com 
o palestrante e nem com o conteúdo projetado”, afirma 
Bianca Sena.

Reformas

As salas do Núcleo de Comunicação, da Secretaria 
Acadêmica de Pós-Graduação, da Coordenadoria de 
Informática e os três laboratórios de informática do bloco 
amarelo ganharam pisos vinílicos e rodapés novos. A pintura 
dos corredores e das portas do bloco amarelo também foi 
renovada e a jardinagem do Ceart foi revitalizada. 

Mobiliário

Quem passa pelo Centro de Artes logo nota os novos 
bancos e mesas dispostos nos corredores e espaços de 
convivência, como o hall de entrada e do bloco amarelo, 
e dos Departamentos de Artes Visuais e de Música. Ao 
todo foram confeccionados 21 bancos, entre bancos sem 
encosto, com encosto simples e com encosto duplo; três 
mesas de centro, onde podem ser colocados materiais de 
divulgação e publicações; duas mesas para o auditório, 
outra para o hall do bloco amarelo e seis aparadores.

O projeto do novo mobiliário foi desenvolvido 
voluntariamente pelo professor Célio Teodorico dos 
Santos, do Departamento de Design, que contou com 
a participação do egresso André Leonardo Ramos no 
desenho em computador. “A ideia é criar um sistema de 
mobiliário para atender as demandas do Ceart e expandir o 
projeto para outras áreas de circulação”, afirma o professor.

Célio explica que os móveis foram confeccionados em 
madeira Angelim, tornando-os leves, mas ao mesmo 
tempo, robustos, devido ao perfil de grande utilização 
deste mobiliário. As peças foram confeccionadas por meio 
do Edital 1255/2014, de Aquisição de Equipamentos e 
Móveis Planejados para a Udesc para o ano de 2014.

A obra de arte presente no hall de entrada do Centro também 
está sendo restaurada – o servidor Aires Antônio de Souza 
está realizando a reforma do suporte de madeira e o artista 
plástico e professor aposentado da Udesc, Geraldo Mazzi, 
autor da obra, está realizando sua restauração. 

Fotos: Laís Moser

Foto: Laís Moser
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Outras aquisições

Foram adquiridos 17 novos quadros, brancos e pautados, 
para as salas de música; quatro novos bebedouros, 
que estão localizados no hall do bloco amarelo e nos 
Departamentos de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música; 
além de novos espelhos para os banheiros e para a sala 
de Dança 1. Foram instalados também 13 novos aparelhos 
de ar condicionado, e o setor de informática adquiriu 37 
computadores novos. 

O ateliê de costura e as salas do Departamento de Música 
foram locais contemplados com novas cadeiras - o Centro 
adquiriu ao todo 146 cadeiras, sendo 71 ergonômicas 
para o Departamento de Moda e 75 empilháveis para 
o Departamento de Música. Em breve também serão 
adquiridas novas cadeiras para as salas de Desenho.

Coral da Udesc retoma atividades 
O coral da Udesc reinicia suas atividades nesta semana 
com ensaio no auditório do Departamento de Música. O 
grupo é aberto a todos os interessados, tanto da instituição 
quanto da comunidade externa. 

Para participar, não é necessário ter experiência e 
conhecimentos musicais, basta realizar a inscrição 
presencialmente até 18 de março nos ensaios, que ocorrem 
todas as segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30.

O Coral Udesc é um projeto de extensão coordenado desde 
2006 pelo professor maestro Sérgio Figueiredo, tendo 
a professora Simone Gutjhar como preparadora vocal e 
regente assistente. O objetivo do projeto é proporcionar 
experiências musicais variadas, tanto para os cantores 
como para o público.

O repertório do grupo é composto por música popular, 
folclórica e sacra, de diferentes compositores, estilos e 
épocas. O grupo tem representado a Universidade em 
eventos culturais e artísticos de diversas cidades de Santa 
Catarina e, também, de outros estados.

Foto: Laís Moser

Foto: Isadora Satie

Foto: Laís MoserFoto: Laís Moser

Foto: Laís Moser
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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.Antonio Vargas 

Jornalista responsável:    

Laís Moser (MTb/SC:3799)   

Colaboradores: 

Isadora Satie e Luara Loth  

Diagramação:    

Laís Moser e Luara Loth  

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 
janeiro e fevereiro!

24 de fevereiro – ClicRBS (Blog Missão Casa) 
Especialista alemã em Design de Serviço realiza workshop 
na Udesc

23 de fevereiro – Acontecendo Aqui 
Udesc promove workshop com especialista alemã sobre 
Design de Serviço

20 de fevereiro – Caderno Universitário DC  
Palestra gratuita: Udesc recebe especialista alemã em 
Design de Serviços

20 de fevereiro – Adjori SC 
Udesc recebe espetáculo de dança e teatro em 
Florianópolis

5 de fevereiro – Notícias do Dia 
Exposição em Florianópolis explora fragilidades e 
inaptidão do corpo humano como potência

15 de fevereiro – Site Diário Catarinense  
Espetáculo que estréia em Joinville joga luz sobre a 
realidade pouco glamourosa do balé

2 de fevereiro – Site do Governo de Santa Catarina 
Inscrições para Mestrado em Design da Udesc

2 de fevereiro – Adjori SC 
Inscrições para Mestrado em Design da Udesc

06 de janeiro – De Olho na Ilha 
Projeto da Udesc leva música para pacientes do Hospital 
Universitário

Professores podem avaliar segundo 
semestre de 2014 até 11 de março 

Até 11 de março, a Udesc realizará a avaliação das ações dos cursos de graduação referentes às disciplinas do segundo 
semestre de 2014. Uma das novidades dessa edição é a inclusão de perguntas sobre infraestrutura na avaliação.

Tanto os professores quanto os alunos podem aproveitar a oportunidade para manifestar sua opinião 
sobre as disciplinas dos seus cursos e a infraestrutura da universidade, com garantia de sigilo total.

Com o procedimento, a universidade busca analisar as ações planejadas e realizadas, além de detectar potencialidades 
e fragilidades e preparar mudanças para os cursos. Os dados também servem para a regulação do Conselho Estadual 
de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), que atua no reconhecimento dos cursos de graduação e na renovação 
dessa condição. As avaliações podem ser realizadas pelo Sistema de Gestão Acadêmica (Siga) até o dia 11 de março.

Texto com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc Ceart.

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/02/24/especialista-alema-em-design-de-servico-realiza-workshop-na-udesc/?topo=52,2,18,,196,77
http://http://www.acontecendoaqui.com.br/udesc-promove-workshop-com-especialista-alema-sobre-design-de-servico/
http://http://www.acontecendoaqui.com.br/udesc-promove-workshop-com-especialista-alema-sobre-design-de-servico/
http://wp.clicrbs.com.br/cadernouniversitario/2015/02/20/palestra-gratuita-udesc-recebe-especialista-alema-em-design-de-servicos/?topo=67%2C2%2C18%2C%2C%2C67
http://wp.clicrbs.com.br/cadernouniversitario/2015/02/20/palestra-gratuita-udesc-recebe-especialista-alema-em-design-de-servicos/?topo=67%2C2%2C18%2C%2C%2C67
http://www.adjorisc.com.br/geral/udesc-recebe-espetaculo-de-danca-e-teatro-nesta-sexta-em-florianopolis-1.1537132#.VO45lnzF-E0
http://www.adjorisc.com.br/geral/udesc-recebe-espetaculo-de-danca-e-teatro-nesta-sexta-em-florianopolis-1.1537132#.VO45lnzF-E0
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/232388-exposicao-em-florianopolis-explora-fragilidades-e-inaptidao-do-corpo-humano-como-potencia.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/232388-exposicao-em-florianopolis-explora-fragilidades-e-inaptidao-do-corpo-humano-como-potencia.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-mais/noticia/2015/02/espetaculo-que-estreia-em-joinville-joga-luz-sobre-a-realidade-pouco-glamourosa-do-bale-4693829.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-mais/noticia/2015/02/espetaculo-que-estreia-em-joinville-joga-luz-sobre-a-realidade-pouco-glamourosa-do-bale-4693829.html
http://www.sc.gov.br/index.php/mais-sobre-educacao/12592-inscricoes-para-mestrado-em-design-da-udesc-iniciam-
http://www.adjorisc.com.br/agenda/inscric-es-para-mestrado-em-design-da-udesc-iniciam-nesta-quarta-feira-1.1420462#.VO45Z3zF-E0
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/projeto-da-udesc-leva-musica-para-pacientes-do-hospital-universitario.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/projeto-da-udesc-leva-musica-para-pacientes-do-hospital-universitario.html

