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Bibliotecas da Udesc e da UFSC mantêm 
intercâmbio para oferecer mais títulos aos usuários

Licitação de reprografia para a Udesc Ceart 
será relançada

A Udesc mantém um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para 
possibilitar que usuários das bibliotecas da universidade estadual possam retirar obras 
emprestadas nas bibliotecas da instituição federal. Os usuários da UFSC também podem pegar 
livros nas bibliotecas da Udesc.

Esses empréstimos só podem ser realizados após a avaliação dos bibliotecários de cada 
instituição, que levam em consideração aspectos como a disponibilidade do título no acervo.  
O serviço busca ampliar as possibilidades de pesquisa e de acesso às informações dos usuários.

Para ter acesso a materiais da UFSC, os usuários da Udesc devem ligar para o telefone  
(48) 3321-8348, da universidade estadual, ou se dirigir ao Serviço de Referência da Biblioteca 
Central (BC), no terceiro andar do prédio do Campus I no Bairro Itacorubi, em Florianópolis.

A coordenação da Biblioteca Universitária (BU), da Udesc, ressalta que todos os empréstimos 
passam por avaliação de bibliotecários e não são feitos no balcão de atendimento. Após a 
aprovação, os usuários devem retirar e devolver os exemplares nas respectivas bibliotecas.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

No dia 24 de abril foi realizado pela Udesc o pregão de concessão de espaço físico remunerado 
para empresa de reprografia no Centro de Artes, incluindo a prestação de serviços para atender a 
demanda administrativa do centro. Como nenhuma empresa se fez presente à sessão, a licitação 
foi deserta. O edital de licitação será relançado e deverá ficar 30 dias aberto. 

Neste sentido, a administração da Udesc Ceart estima que os serviços devem ser regularizados 
somente no próximo semestre. Até a retomada dos serviços, os alunos e servidores podem  
dirigir-se à Esag ou Faed.
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Mestrado Profissional em Artes aceita 
credenciamento docente 

Revista DAPesquisa abre inscrições de trabalhos 
para as próximas edições

O Mestrado Profissional em Artes, coordenado pela Udesc, 
está com prazo aberto para o credenciamento de docentes. 
Os professores do Centro de Artes interessados têm até o 
dia 18 de maio para preencher o formulário de solicitação.

Os candidatos devem possuir título de mestrado ou 
doutorado com produção intelectual relacionada à área 
de concentração do programa ou ser profissional com 
reconhecida trajetória comprovada na área de Ensino de 
Artes.

A Revista do Centro de Artes da Udesc – DAPesquisa – receberá de 5 de 
maio até 10 de outubro, inscrições de artigos para publicação no periódico. As 
próximas edições serão lançadas em dezembro de 2015 e junho do próximo 
ano.

As edições reúnem artigos produzidos por autores das diversas áreas de 
conhecimento dos cursos de graduação e pós-graduação da Udesc Ceart – 
Artes Visuais, Design, Moda, Música e Teatro – e por autores externo à Udesc.

Os interessados em participar devem produzir artigos inéditos e encaminhar com 
as especificações determinadas pelo conselho editorial da revista, disponíveis 
na chamada para submissão de trabalhos. Além de artigos, a revista dará a 
oportunidade de publicação de outra modalidade de trabalho, como entrevistas 
e traduções.

Lançada em 2004, a publicação é mantida pela Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação da Udesc Ceart, e utiliza a plataforma do Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER), que confere mais agilidade ao processo de 
submissão e avaliação dos trabalhos. 

Em seu segundo ano de atividades, o Profartes é ofertado 
simultaneamente em onze instituições brasileiras: Udesc, 
Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), e universidades federais da Bahia (UFBA), 
do Ceará (UFC), do Maranhão (UFMA), de Minas Gerais 

O conselho editorial conta com pesquisadores da Udesc, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da  
Universidade de São Paulo (USP), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), da Universidade de Campinas 
(Unicamp) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

(UFMG), do Pará (UFPA), da Paraíba (UFPB), do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e de Uberlândia (UFU). Com o 
intuito de melhorar a qualidade do ensino de Artes no país, 
com ênfase, na Educação Básica, o Profartes promove a 
capacitação de professores atuantes na rede pública. 

Mais informações pelo telefone 3321-8370 ou profartes@
udesc.br

http://www.ceart.udesc.br/profartes
http://www-dev.ceart.udesc.br/?idFormulario=26
http://revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
http://revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/announcement/view/35
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Udesc participa do programa Florianópolis Cidade 
Criativa Unesco da Gastronomia

A Udesc, por meio do Centro de Artes, iniciou no mês de 
abril sua participação no programa Florianópolis Cidade 
Criativa Unesco da Gastronomia – título que a capital de 
Santa Catarina recebeu em dezembro do último ano e que 
tem potencial para fomentar o setor turístico-gastronômico 
da cidade e do Estado.

A instituição apoiará o programa com a criação de um Núcleo 
de Inovação Cultural, que estará vinculado ao Laboratório 
de Design (LabDesign) e trabalhará no desenvolvimento 
da marca “Saberes e Sabores de Santa Catarina”, com o 
objetivo de auxiliar na promoção da gastronomia local. 

No dia 14 de abril foi realizado um encontro na Udesc Ceart 
que deu início ao desenvolvimento dos trabalhos, com a 
presença de professores, alunos e egressos do curso de 
Design, de representantes dos cursos de Gastronomia do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e Estácio/Assesc, 
e de diretores da Associação FloripAmanhã, entidade 
coordenadora do grupo gestor do programa. 

“Estaremos juntos neste projeto, apoiando com nossa 
expertise em Design. Começaremos trabalhando em 
Florianópolis, considerada cidade Unesco da Gastronomia, 
mas esperamos contribuir de forma perene para oferecer 
propostas para gestão pública do Estado”, afirma a Diretora 
Geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager.

Próximos passos

Outras ações também serão realizadas pela Udesc, como 
uma pesquisa qualitativa com moradores de Florianópolis 
que buscará revelar hábitos alimentares e memórias 
sensitivas relacionadas à gastronomia da cidade e outro 
estudo sobre a cultura material local.

Entre os dias 1 e 10 de julho, está marcada na universidade 
uma oficina criativa para o desenvolvimento de 
equipamentos e utensílios de promoção da gastronomia, 
com a participação de alunos e egressos do curso de Design 
Industrial e a coordenação voluntária de dez designers que 
integraram o Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial 
(LBDI).

Eduardo Barroso, consultor do programa, explica que a 
ideia é “criar um novo ritual da gastronomia local, revendo 
não somente a preparação, mas também a forma de 
apresentação”. Os utensílios projetados durante a oficina 
serão produzidos para utilização dos restaurantes locais 
participantes do programa e poderão, também, ser 
comercializados para o público.

Eduardo Barroso explicou durante a oficina quais serão as etapas do projeto.

Encontro na Udesc Ceart deu início à participação da universidade no programa.

Gabriela Mager ressaltou a contribuição da Udesc para o programa com  
a criação do Núcleo de Inovação Cultural
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Udesc Ceart distribui selo comemorativo de 30 anos

Prêmio Capes de Tese 2015 está com inscrições abertas 

O Centro de Artes da Udesc está encaminhando às direções, departamentos, secretarias e demais setores 
administrativos adesivos do selo comemorativo de 30 anos de fundação do centro, nas seis cores definidas na paleta 
cromática da marca Ceart.  
 
Os adesivos devem ser utilizados para selar as correspondências oficiais e para outros fins institucionais. Caso algum 
setor necessite de mais unidades, pode entrar em contato com o Núcleo de Comunicação pelo e-mail comunicacao.
ceart@udesc.br.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
do Ministério da Educação (MEC), divulgou o edital do Prêmio Capes de Tese 
2015, que é concedido às melhores teses de doutorado de cada uma das 48 
áreas do conhecimento reconhecidas pelo órgão nos cursos pertencentes ao 
Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Os programas de pós-graduação das instituições de ensino superior que 
tiveram pelo menos três teses defendidas em 2014 poderão selecionar uma 
delas e inscrevê-la até 15 de maio.

Sobre o programa

Desde o dia 2 de dezembro do último ano, Florianópolis 
integra o grupo de 69 cidades da Rede Mundial de 
Cidades Criativas da Unesco, que reconhecem e 
apoiam a criatividade como estratégia impulsionadora 
do desenvolvimento sustentável, por meio de parcerias 
mundiais.

Além de Florianópolis, a Rede Mundial de Cidades Criativas 
– Gastronomia é composta pelas cidades de Shunde e 
ChengDu (China), Tsuruoka (Japão), Popayán (Colômbia), 
Zahlé (Libano), Jeonju (Coréia do Sul) e Östersund (Suécia). 
O Brasil possui apenas duas cidades na Rede Mundial de 

Entre as premiações, estão previstos auxílio equivalente a uma participação em congresso nacional para os 
orientadores, no valor de R$ 3 mil, e bolsas para os autores das teses realizarem estágio pós-doutoral de até três anos 
em uma instituição brasileira, podendo converter um desses anos no exterior. Mais informações sobre os prêmios 
podem ser obtidas no site oficial.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

Cidades Criativas da Unesco, sendo que além da capital catarinense, 
Curitiba integra a rede na categoria Design.

O Grupo Gestor do programa Florianópolis Cidades Unesco 
da Gastronomia é coordenado pela Associação FloripAmanhã, 
com participação da Udesc, Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel/SC), Estácio/Assesc, Florianópolis e Região 
Convention & Visitors Bureau, Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 
(Sebrae/SC), Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura de 
Florianópolis /PMF e Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e 
Similares de Florianópolis (SHRBS).

http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese
http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/
http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese
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Professora da Udesc receberá prêmio da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte 

A professora Sandra Makowiecky, do Departamento 
e Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, e 
coordenadora do Museu da Escola Catarinense,  está 
entre os vencedores da edição 2014 do Prêmio ABCA, da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte.

A professora receberá o Prêmio Gonzaga Duque, destinado 
a críticos de arte por conta da sua atuação durante o ano 
de 2014 ou por alguma publicação realizada. A premiação 
será entregue no dia 19 de maio, às 20h, em cerimônia no 
Sesc Vila Mariana, em São Paulo 

Sandra Makowiecky concorreu ao prêmio com mais dois 
críticos de arte, ambos de São Paulo: Cauê Alves e Felipe 
Chaimovich. Os nomes dos artistas visuais, curadores, 
críticos, autores e instituições culturais vencedores foram 
divulgados nesta quarta-feira, 29 de abril.

 
Além do Prêmio Gonzaga Duque, a ABCA possui mais nove 
categorias de premiação, cada uma com três indicações 
cada e com representantes de todo o Brasil. 

Os prêmios são atribuídos a artistas visuais, curadores, 
críticos, autores e instituições culturais que mais contribuíram 
para a cultura brasileira em 2014, a partir do resultado da 
votação de cerca de 150 associados, em escala nacional, 
a partir das indicações que cada um envia para discussão 
e aprovação em Assembleia Geral da entidade.

Movimentações
funcionais 

Foto: Agência AL

Cronograma para paga-
mento de notas fiscais

A Coordenadoria de Finanças e Contas da Udesc Ceart 
informa sobre os prazos de recebimento de notas fiscais no 
setor financeiro, durante o mês de maio, para o pagamento 
pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 20 de maio 
Notas fiscais de venda: 24 de maio

De acordo com o setor, as notas fiscais de vendas que 
forem entregues após o dia 24 de maio serão pagas na 
primeira data do mês de junho. As notas fiscais de serviço 
que ficarem fora do prazo deverão ser canceladas e 
reemitidas no mês de junho.

Sobre o prêmio

Informamos as movimentações funcionais ocorridas 
recentemente:

• O servidor técnico Antônio Carlos Cascaes 
Sandrini passou a realizar as atividades no setor de 
Serviços Gerais; 
• O servidor técnico Arthur Freitag assumiu a chefia 
do Almoxarifado e continuará desempenhando as 
atividades de gestão de contratos; 
• O servidor técnico João Paulo Teixeira realizará 
as atividades de almoxarifado e gestão de 
contratos com o servidor Arthur Freitag. 
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Servidores podem participar de pré-seleção de  
doutorado internacional

Núcleo Extensionista Rondon da Udesc 
abre inscrições para próxima operação

COPPTA da Udesc Ceart organiza 
passeio para integração dos técnicos

A Udesc está com inscrições abertas para professores e 
técnicos efetivos da instituição interessados em concorrer 
a 20 vagas da pré-seleção do Programa de Doutoramento 
em Ciências da Educação da Universidade do Minho,  
em Portugal.

As inscrições devem ser feitas até 18 de maio, com a 
entrega dos documentos diretamente nas secretarias 
de Pós-Graduação do (CCT), em Joinville, ou da Faed, 
em Florianópolis, ou via postal. De acordo com o edital, 
as linhas de pesquisa são: Desenvolvimento Curricular; 
Educação Matemática; e Tecnologia Educativa.

O Núcleo Extensionista Rondon da Udesc está com 
inscrições abertas para acadêmicos, professores e 
técnicos interessados em participar da Operação Elpídio 
Barbosa, que ocorrerá entre 15 e 25 de julho nos 
municípios das secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Jaraguá do Sul e Joinville.

As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário 
de inscrição online. Mais informações podem ser obtidas 
na notícia divulgada pela Udesc e pelo telefone  
(48) 3321-8032 ou pelo e-mail projrondon09@gmail.com.

No dia 25 de abril, último sábado, foi realizado um passeio de integração dos técnicos 
universitários da Udesc Ceart. A Comissão Permanente de Pessoal Técnico (COOPPTA) do 
Centro de Artes organizou uma ida à trilha ecológica da Costa da Lagoa e um almoço na 
Lagoa da Conceição. 

O núcleo já conta com nove operações promovidas em cinco anos, com quase 1.600 extensionistas e 140 mil pessoas 
atendidas em 76 cidades catarinenses, além de seis do Paraná, cinco de Goiás e uma da Argentina. 

Nos dias 25 e 26 de abril, 70 acadêmicos e servidores participantes do projeto deslocaram-se ao município de Xanxerê 
para auxiliar os trabalhos de recuperação da cidade após a passagem do tornado que afetou 2,5 mil casas e dez mil 
pessoas. Saiba mais no site da Udesc.

Os projetos de tese pré-selecionados serão encaminhados para a apreciação do Comitê Científico do Instituto de 
Educação da Uminho, que fará a seleção final para o ingresso no doutorado.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc Joinville

http://www.uminho.pt/
http://cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/546/edital_pre_selecaoo_uminho.pdf
http://udesc.br/ner?id=1533
https://docs.google.com/forms/d/101M6cHdJDftSPaucxsf5jdoAhvEUujq9Gm7GphcjeM4/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/101M6cHdJDftSPaucxsf5jdoAhvEUujq9Gm7GphcjeM4/viewform?c=0&w=1
http://www.udesc.br/?idNoticia=12848
http://www.udesc.br/?idNoticia=12888
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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 e Laís 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

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

28 de abril – Correio Brasiliense 
Matéria sobre Mestrado Profissional em Artes

28 de abril – Notícias do Dia 
Nota sobre palestra do projeto Tubo de Ensaio

26 de abril – G1 SC 
Matéria sobre inscrições para curso de pintura japonesa

26 de abril – Notícias do Dia 
Matéria sobre 1º Seminário de Música contemporânea da 
Udesc 

24 de abril – Site Press Floripa 
Programa de extensão da Udesc promove oficina de 
pintura japonesa

24 de abril – Notícias do Dia 
Nota sobre 1º Seminário de Música Contemporânea da 
Udesc

23 de abril – Notícias do Dia 
Matéria sobre exposição de egressa em Artes Visuais da 
Udesc

23 de abril – CBN 
Matéria sobre projeto Tubo de Ensaio

23 de abril – Diário Catarinense 
Nota sobre exposição de doutoranda em Artes Visuais

23 de abril – Correio Lageano 
Matéria sobre 1º Seminário de Música contemporânea da 
Udesc

22 de abril – Diário Catarinense 
Nota sobre exposição Mil Palavras no Museu da Escola 
Catarinense

20 de abril – Revista Eventos 
Matéria sobre programa Florianópolis Cidade Criativa 
Unesco da Gastronomia cita Udesc

16 de abril – Site Adjori SC 
Matéria sobre Mestrado Profissional em Artes na Udesc

15 de abril – Notícias do Dia 
Matéria sobre programa Florianópolis Cidade Criativa 
Unesco da Gastronomia cita Udesc 

15 de abril – Site Portal da Ilha 
Matéria sobre apresentação do Quarteto de cordas da 
Udesc

15 de abril – Site Adjori SC 
Matéria sobre apresentação do Quarteto de cordas da 
Udesc 

14 de abril – Diário Catarinense Online 
Matéria sobre participação de egresso de Moda em 
prêmio internacional

14 de abril - Diário Catarinense 
Nota sobre participação de egresso de Moda em prêmio 
internacional

13 de abril – Site De Olho na Ilha 
Matéria sobre Mestrado Profissional em Artes

8 de abril - Revista Donna – DC 
Matéria sobre participação de egresso de Moda em 
prêmio internacional

06 de abril - G1 SC 
Matéria sobre exposição Mil Palavras no Museu da Escola 
Catarinense

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/professor/2015/04/28/professor_interna,481097/mestrado-ajuda-professores-a-trocar-experiencias-sobre-aulas.shtml
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/251974-mudanca-na-spu-e-positiva-para-a-capital.html#
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/04/inscricoes-abertas-para-curso-de-pintura-japonesa-em-florianopolis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/251751-1o-seminario-de-musica-contemporanea-da-udesc-promove-palestras-e-recitais-entre-segunda-e-terca.html

http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/251751-1o-seminario-de-musica-contemporanea-da-udesc-promove-palestras-e-recitais-entre-segunda-e-terca.html

http://www.pressfloripa.com.br/site/noticia/17489/2015/04/24/Programa-de-extensao-da-Udesc-promove-oficina-de-pintura-japonesa.html
http://www.pressfloripa.com.br/site/noticia/17489/2015/04/24/Programa-de-extensao-da-Udesc-promove-oficina-de-pintura-japonesa.html
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2841/up46/14298514664831.swf#15_431_556_896
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2841/up46/14298514664831.swf#15_431_556_896
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/251007-exposicao-das-artistas-fe-luz-e-lela-martorano-propoe-reflexao-sobre-desordem-no-tempo.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/251007-exposicao-das-artistas-fe-luz-e-lela-martorano-propoe-reflexao-sobre-desordem-no-tempo.html
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/educac%C3%A3o/23042015-247618-ufsc-evento-coreografico-na-casa-das-maquinas
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=5587b390-c1df-46c1-ba61-328845bb9fbb&tid=swf#282_292_267_514
http://www.clmais.com.br/informacao/85583/udesc-promover%C3%A1-recitais-de-m%C3%BAsica-contempor%C3%A2nea-na-pr%C3%B3xima-semana-em-florian%C3%B3polis
http://www.clmais.com.br/informacao/85583/udesc-promover%C3%A1-recitais-de-m%C3%BAsica-contempor%C3%A2nea-na-pr%C3%B3xima-semana-em-florian%C3%B3polis
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=5059b88c-a284-47e0-8f5d-eef7c9f3df16&tid=swf#498_313_101_134
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/get_cdn_content.aspx?pid=5059b88c-a284-47e0-8f5d-eef7c9f3df16&tid=swf#498_313_101_134
http://www.abeoc.org.br/2015/04/florianopolis-cidade-criativa-unesco-da-gastronomia-participa-de-encontro-no-japao/
http://www.abeoc.org.br/2015/04/florianopolis-cidade-criativa-unesco-da-gastronomia-participa-de-encontro-no-japao/
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