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Udesc Ceart realiza treinamento com 
setor de compras

Com o intuito de revisar e alinhar os procedimentos relativos à compra direta, licitação, compra de 
passagens, hospedagens e contratos, a equipe do Setor de Compras realizará um treinamento no 
auditório do Centro de Artes no dia 06 de abril, às 14h. 

“É imprescindível a participação dos técnicos e professores que estarão envolvidos em processos 
de compra direta, compra de passagens e hospedagens, para que consigamos agilizar os mesmos 
e esclarecer dúvidas que surgirão ao longo de 2015”, afirma o chefe do setor de Compras, Leandro 
Sampaio.

Presenças podem ser confirmadas pelo e-mail clico.ceart@udesc.br. Serão abordados os seguintes 
temas:

Compra Direta e Licitação:

• Conceitos legais de Licitação, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; 
• Montagem de Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; 
• Sistema de Registro de Preços (SRP); 
• Contrato Pronta-Entrega; 
• Planilha Sugestiva; 
• SIGECOM; 
• Orçamentos; 
• Planejamento. 
 
Passagens e Hospedagens:

• Processo de Solicitação: documentos, empresas licitadas para 2015; 
• Tipos de Recursos: necessidade de empenho; 
• Prestação de contas: IN Diárias, parecer Projur, documentos aceitos, cancelamento/alteração/
reembolso, e-mails e responsáveis.    

Contratos:

• Documento para solicitação; 
• Processo para aquisição; 
• Aceite e pagamento: fiscalização/penalização; 
• Tipos de Recursos (Convênio, Centro, Etc.).
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Servidores técnicos podem preencher Plano de 
Qualificação Técnica até 17 de abril

Plataforma elevatória recebe arte digital

Movimentações Funcionais

Os servidores técnicos do Centro de Artes interessados em afastamento para capacitação, durante os anos de 2016 
e 2017, devem preencher a planilha do Plano Institucional de Qualificação Técnica - PIQT, encaminhada por e-mail a 
todos os servidores técnicos no dia 31 de março. Os interessados devem enviar a planilha preenchida para o e-mail  
aline.heusi@udesc.br, ou entregá-la impressa na Direção Administrativa até o dia 17 de abril.

O PIQT da Udesc é elaborado a cada dois anos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, relativo ao biênio 
seguinte, a partir da consolidação das Planilhas de Qualificação Técnica dos Centros e da Reitoria, devidamente aprovadas 
pelas respectivas Unidades de lotação dos técnicos e pela Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo 
(COPPTA).

Técnicos de Desenvolvimento podem solicitar afastamentos para especialização, mestrado e doutorado; técnicos de 
Suporte, para cursos de especialização e mestrado; e técnicos de Execução e de Serviços, para especialização. Confira 
as informações completas nas resoluções do Consuni Nº 007/2009 e Nº 007/2008.

Informamos as movimentações funcionais ocorridas 
recentemente:

• As professoras Beatriz Angela Vieira Cabral (Departamento 
de Artes Cênicas), Silvana Bernardes Rosa (Departamento 
de Design) e Yara Rondon Guasque Araújo (Departamento 
de Artes Visuais), na sequência ao lado, aposentaram-se. 
Agradecemos imensamente às professoras pela dedicação 
à universidade e desejamos muitas felicidades nesta nova 
etapa de vida!

Desde o início deste ano, a plataforma elevatória do bloco 
amarelo está recoberta com uma arte digital em adesivo. A 
arte foi selecionada em concurso realizado no último ano, 
no qual poderiam concorrer alunos matriculados em cursos 
de graduação, mestrado ou doutorado do Centro de Artes.

Os trabalhos inscritos deveriam fazer referência aos 
cursos de graduação e a proposta da acadêmica Giovana 
Gonçalves Werutsky, do curso de Bacharelado em Artes 
Visuais, foi a selecionada pela comissão julgadora do 
concurso. O concurso teve como objetivo estimular 
processos de criação de arte digital no âmbito  da Udesc 
Ceart, concedendo prêmio único no valor de 2 mil reais. 

• O servidor técnico Edson Adriano de Souza passou a desenvolver suas atividades na Secretaria Acadêmica de 
Pós-Graduação;

• A servidora técnica Fernanda da Silva Lisboa passou a desenvolver suas atividades no setor de Recursos Humanos;

• A servidora técnica Marilise Rossini passou a desenvolver suas atividades na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade.

http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2009/007-2009-cni.pdf
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/007-2008-cni.pdf
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Udesc é responsável por registrar em Santa Catarina 
obras intelectuais na Biblioteca Nacional 

Conselho Curador da Udesc abre vagas 
de titular e suplente 

Udesc sorteará ingressos de festival de bandas 
para alunos e servidores 

Você sabia que a Udesc possui, desde 1995, o Escritório 
de Direitos Autorais (EDA), um Posto Avançado da 
Fundação Biblioteca Nacional (FNB) do Ministério da 
Cultura - localizada no Rio de Janeiro (RJ) -, com o objetivo 
de atender e orientar autores para registrar as suas obras 
na Biblioteca Nacional? 

O Escritório é o responsável, em Santa Catarina, por receber 
os trabalhos e os documentos para o registro de obras na 
Biblioteca de forma rápida, segura e em conformidade 
com a Lei n. 9.610/98, que consolida a legislação sobre os 
direitos autorais. O registro das obras pode ser feito tanto 
pelo público interno da Udesc quanto pelo público externo.

Entre 16 e 24 de abril, estarão abertas as inscrições para os membros da comunidade acadêmica da Udesc interessados 
em fazer parte do Conselho Curador (Concur). O edital da eleição já está disponível no site da Udesc e a escolha dos 
novos integrantes será realizada em 19 de maio pelo Consuni. Serão selecionados um representante titular e um suplente 
dos professores, dos técnicos e dos estudantes, com mandato de um ano.

O Concur é um órgão autônomo, com regimento interno, responsável pelo zelo das finalidades da Udesc, como aprovar 
as contas da universidade e fazer representações no Ministério Público. O conselho é formado ainda por um representante 
do Governo do Estado, indicado pelo governador, e por três representantes da sociedade civil, indicados por entidades 
credenciadas pelo Consuni, em forma de rodízio. Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Até 9 de abril, a Udesc aceitará inscrições na Internet de alunos, professores e técnicos que queiram concorrer a ingressos 
gratuitos do Festival de Bandas da Udesc no projeto CIC 8:30 - Grandes Encontros.

O evento ocorrerá em 15 de abril, às 20h30, no Centro Integrado de Cultura (CIC) e terá a participação de músicos 
formados Centro de Artes que integram as bandas Duo Multueira, Zé Otávio, François Muleka e Caraudácia. Cada pessoa 
interessada terá direito a concorrer a um ingresso do festival. 

O resultado será divulgado em 10 de abril e os contemplados deverão retirar os ingressos nos dias 13 e 14, na  
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), em Florianópolis.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Foto: Flávio Crispim

No ano de 2014, o EDA na Udesc, vinculado à Coordenadoria de Projetos e Inovação (CIPI), protocolou, ao todo, 
624 obras de escritores, roteiristas, músicos, pesquisadores, desenhistas, palestrantes e de demais autores de Santa 
Catarina e de outros Estados. 

O EDA na Udesc está localizado no piso térreo da Reitoria. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 14h 
às 18h. Dúvida ou informações pelo telefone (48) 3321-8072 ou pelo e-mail eda@udesc.br.

http://www.udesc.br/?id=714
http://www.udesc.br/?id=714
http://www.bn.br/
http://www.bn.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.udesc.br/?id=748
http://secon.udesc.br/curador/documentos/Edital_Eleicao_Conselho_Curador.pdf
http://www.udesc.br/?idNoticia=12695
http://www.udesc.br/?id=2052
http://www.udesc.br/?id=1808
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Servidores receberão canecas biodegradáveis 

Processo licitatório definirá nova empresa de 
reprografia para o Centro

Udesc Ceart instala impressora específica para 
etiquetas de processo SGPe 

A Udesc está distribuindo canecas biodegradáveis, 
fabricadas com fibra de coco, aos servidores da instituição. 
Além de resultar em economia de gastos, com a redução 
do uso de copos plásticos, a ação busca conscientizar 
técnicos e professores da instituição quanto à necessidade 
de cuidados com os recursos naturais.

No Centro de Artes os professores poderão retirar as 
canecas nos respectivos Departamentos. Já os técnicos 
receberão pessoalmente pelo setor de Serviços Gerais. 
Os aposentados também receberão a caneca, em maio, 
durante um evento em razão da comemoração aos 50 
anos da Udesc. Ainda neste ano, a universidade pretende 
adquirir canecas biodegradáveis para todos os alunos e, 
assim, eliminar o uso de copos plásticos na instituição.

Na data de 24 de abril será realizada nova licitação para contratação de empresa de reprografia para o Centro de Artes. 
O contrato da empresa que estava utilizando o espaço venceu no dia 26 de fevereiro, sendo que a mesma não aceitou o 
aditivo de contrato de prazo até o novo processo licitatório. 

Como a empresa licitada do Ceart é diferente das empresas licitadas na Esag e Faed, a administração do Centro orienta 
que, neste período, os usuários dirijam-se a estes centros. A estimativa é que até o final de maio o serviço de reprografia 
volte a funcionar no Centro de Artes.

O Centro de Artes instalou na última segunda, 30 de março, 
uma impressora específica para etiquetas de capas de 
processos gerados pelo Sistema de Gestão de Protocolo 
Eletrônico (SGP-e). 

A impressora já está alimentada com etiqueta própria 
para a impressão e devidamente configurada para esta 
finalidade. O equipamento está localizado no setor de 
Protocolo, no hall de entrada do Centro. As impressões 
podem ser comandadas de qualquer computador com 
acesso à rede Ceart. Para instalar a impressora no 
computador, basta abrir o Windows Explorer e digitar:   
\\CAMPECHE\tlpfln-ceart-117

Foto: Divulgação

Com informações da Assessoria de Comunicação da Udesc

Após pressionar a tecla “Enter” a impressora será instalada no computador, sendo que este procedimento só precisa ser 
realizado uma única vez. Após a instalação, toda vez que se desejar imprimir uma etiqueta no Sistema SGPe, deve-se 
selecionar a impressora “flpfln-ceart-117”. 
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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: 

Ricardo Pessetti e Luara Loth  

Diagramação:    

Paulo Ramon 

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

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

29 de março – Site Portal da Ilha 
Muovere Cia de Dança Contemporânea encerra turnê com 
apresentação em Florianópolis

29 de março – Diário Catarinense  
Nota sobre prêmio que a professora Sandra Makowiecky 
concorre pela Associação Brasileira de Críticos de Arte 
(ABCA)

25 de março – Site Portal da Ilha 
Udesc oferece curso gratuito de cerâmica em 
Florianópolis

25 de março – Site De Olho na Ilha 
Inscrições abertas para curso gratuito de modelagem e 
preparação de massas cerâmicas em Florianópolis

24 de março - G1 SC 
Udesc oferece curso gratuito de cerâmica em 
Florianópolis

24 de março - Hora de SC (Coluna Laine Valgas)  
Udesc abre oficinas gratuitas de músicas para crianças

24 de março – Site De Olho na Ilha 
Udesc abre inscrições de oficina de música para crianças 
em Florianópolis

24 de março – Site O Barato da Ilha 
Udesc abre inscrições para Oficinas de Música para 
crianças

21 de março – G1 SC 
Udesc oferece aulas gratuitas de música para crianças de 
6 a 11 anos

21 de março – Itapema FM (Curta Design) 
Nota sobre o lançamento do livro “Canasvieiras, um 
laboratório para o Design Brasileiro”

20 de março - Clic RBS - Caderno Universitário 
Udesc abre inscrições para oficina de música gratuita para 
crianças

20 de março – Portal Governo de Santa Catarina 
Udesc abre inscrições para oficina de música para 
crianças entre 6 e 11 anos de idade 

17 de março – Jornal Notícias do Dia Online 
Matéria sobre projeto da professora Manuela Cunha, do 
curso de Design

17 de março – Blog Missão Casa (ClicRBS) 
“Canasvieiras, um laboratório para o Design Brasileiro”, de 
Ethel Leon, é lançado hoje na Udesc

16 de março - Portal Governo de Santa Catarina 
Udesc e Fapesc lançam livro sobre laboratório brasileiro 
de Design

16 de março - O Estado de São Paulo 
Matéria sobre prêmio da Associação Brasileira de Críticos 
de Arte (ABCA) cita a professora Sandra Makowiecky, que 
concorre em uma das categorias

16 de março - O Globo 
Matéria sobre prêmio da Associação Brasileira de Críticos 
de Arte (ABCA) cita a professora Sandra Makowiecky, que 
concorre em uma das categorias

14 de março – Notícias do Dia Online 
Nota sobre o Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, 
no qual a professora Adriana Montanheiro foi uma das 
premiadas

12 de março – Revista Donna Online (ClicRBS) 
Matéria sobre projeto da professora Manuela Cunha, do 
curso de Design

Udesc Ceart na Mídia

Foto: Divulgação

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28201
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28201
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=e285a5f9-a725-4d82-be44-440493e8b178&tid=swf#33_24_562_578
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=e285a5f9-a725-4d82-be44-440493e8b178&tid=swf#33_24_562_578
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=e285a5f9-a725-4d82-be44-440493e8b178&tid=swf#33_24_562_578
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28151
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28151
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-modelagem-e-preparacao-de-massas-ceramicas-em-florianopoli.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-modelagem-e-preparacao-de-massas-ceramicas-em-florianopoli.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/udesc-oferece-curso-gratuito-de-ceramica-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/udesc-oferece-curso-gratuito-de-ceramica-em-florianopolis.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/03/laine-valgas-udesc-abre-oficinas-gratuitas-de-musicas-para-criancas-4724600.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-abre-inscricoes-de-oficina-de-musica-em-florianopolis-para-criancas-entre-6-e-11-anos.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-abre-inscricoes-de-oficina-de-musica-em-florianopolis-para-criancas-entre-6-e-11-anos.html
http://obaratodefloripa.com.br/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-de-musica-para-criancas/
http://obaratodefloripa.com.br/udesc-abre-inscricoes-para-oficinas-de-musica-para-criancas/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/udesc-oferece-aulas-gratuitas-de-musica-para-criancas-de-6-11-anos.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/03/udesc-oferece-aulas-gratuitas-de-musica-para-criancas-de-6-11-anos.html
http://videos.clicrbs.com.br/sc/itapemafm/audio/radio-itapema-sc/2015/03/21-03-2015-curta-design-lbdi/116719/
http://videos.clicrbs.com.br/sc/itapemafm/audio/radio-itapema-sc/2015/03/21-03-2015-curta-design-lbdi/116719/
http://wp.clicrbs.com.br/cadernouniversitario/2015/03/20/udesc-abre-inscricoes-para-oficina-de-musica-gratuita-para-criancas/?topo=77,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/cadernouniversitario/2015/03/20/udesc-abre-inscricoes-para-oficina-de-musica-gratuita-para-criancas/?topo=77,2,18,,,77
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/13432-udesc-abre-inscricoes-para-oficina-de-musica-para-criancas-entre-6-e-11-anos-de-idade
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-educacao/13432-udesc-abre-inscricoes-para-oficina-de-musica-para-criancas-entre-6-e-11-anos-de-idade
http://m.ndonline.com.br/florianopolis/plural/241962-outras-meninas-induz-ao-autoconhecimento-criando-ilustracoes-com-fotos-de-mulheres-nuas-anonimas.html
http://m.ndonline.com.br/florianopolis/plural/241962-outras-meninas-induz-ao-autoconhecimento-criando-ilustracoes-com-fotos-de-mulheres-nuas-anonimas.html
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/03/17/canasvieiras-um-laboratorio-para-o-design-brasileiro-de-ethel-leon-e-lancado-hoje-na-udesc/?topo=52,2,18,,196,77
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/03/17/canasvieiras-um-laboratorio-para-o-design-brasileiro-de-ethel-leon-e-lancado-hoje-na-udesc/?topo=52,2,18,,196,77
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-ciencia-e-tecnologia/13313-udesc-e-fapesc-lancam-livro-sobre-laboratorio-brasileiro-de-design
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-ciencia-e-tecnologia/13313-udesc-e-fapesc-lancam-livro-sobre-laboratorio-brasileiro-de-design
http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,estado-concorre-a-premio-da-associacao-brasileira-de-criticos-de-arte,1651860
http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,estado-concorre-a-premio-da-associacao-brasileira-de-criticos-de-arte,1651860
http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,estado-concorre-a-premio-da-associacao-brasileira-de-criticos-de-arte,1651860
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/premio-abca-anuncia-os-indicados-de-2015-15611091
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/premio-abca-anuncia-os-indicados-de-2015-15611091
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/premio-abca-anuncia-os-indicados-de-2015-15611091
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/241321-acif-mulher-lota-o-tac-para-divulgar-as-vencedoras-do-premio-mulheres-que-fazem-a-diferenca.html#
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/241321-acif-mulher-lota-o-tac-para-divulgar-as-vencedoras-do-premio-mulheres-que-fazem-a-diferenca.html#
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/gente/241321-acif-mulher-lota-o-tac-para-divulgar-as-vencedoras-do-premio-mulheres-que-fazem-a-diferenca.html#
http://revistadonna.clicrbs.com.br/amodacatarina/2015/03/12/arte-e-autoestima-designer-de-floripa-lanca-site-para-enaltecer-a-beleza-feminina/?utm_source=Redes+Sociais&utm_medium=Hootsuite&utm_campaign=Hootsuite
http://revistadonna.clicrbs.com.br/amodacatarina/2015/03/12/arte-e-autoestima-designer-de-floripa-lanca-site-para-enaltecer-a-beleza-feminina/?utm_source=Redes+Sociais&utm_medium=Hootsuite&utm_campaign=Hootsuite

