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Udesc prepara reformas em telhados do Ceart

Concurso para professor efetivo tem três vagas 
para Centro de Artes

A Udesc está preparando reformas nos telhados de alguns blocos do Centro de Artes, em 
Florianópolis, com o objetivo de solucionar problemas de infiltração e umidade.

Serão trocadas as claraboias do prédio central e do Departamento de Música e serão reformados 
os telhados que englobam os departamentos de Artes Cênicas, Música, Bloco Amarelo e Bloco 
Administrativo, com substituição de telhas e colocação de novas mantas e calhas. No bloco 
onde se encontram setores como a empresa júnior Inventório, o estúdio de fotografia e a sala de 
reprografia, será realizada a troca completa do telhado.

Em agosto do ano passado a Udesc lançou duas vezes a licitação de contratação de empresa 
para substituição das claraboias, entretanto, ela foi deserta (sem interessados), o que levou a 
universidade a refazer o projeto e incluir a reforma dos demais telhados em apenas uma licitação.

O projeto de reforma encontra-se em fase de conclusão na Coordenadoria de Engenharia, Projeto 
e Obras (Cepo), vinculada à Pró-reitoria de Administração (Proad). A expectativa é de que a 
licitação para contratação de empresa para execução da reforma ocorra até o fim de junho.

A Direção da Udesc Ceart prevê que todas as reformas sejam concluídas até o final do ano, de 
acordo com a seguinte prioridade: Departamento de Música; Departamento de Artes Cênicas; 
bloco com salas de Design, Moda e reprografia; Bloco Amarelo e Bloco Administrativo.

A Udesc está com inscrições abertas para o Concurso Público nº 01/2015, que tem 66 vagas de 
professor efetivo, com regime de trabalho de 40 horas. Para o Centro de Artes estão disponíveis 
três vagas, nas seguintes áreas: “Música: Piano (Licenciatura) – Piano em Grupo”, “Música: 
Regência Coral e Prática de Conjunto” e “Teatro Educação”.

As inscrições estão abertas até o dia 12 de junho. Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.

http://udesc.br/?id=2167
http://www.udesc.br/?idNoticia=13123
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Cerimônia de comemoração dos 50 anos da 
Udesc tem participação de destaque do 
Centro de Artes 

Na cerimônia de comemoração dos 50 anos da Udesc, 
realizada no dia 20 de maio no Teatro Ademir Rosa, o 
Centro de Artes ocupou espaço de destaque na solenidade 
com apresentações realizadas por professores e projetos.

O evento contou com apresentação da Orquestra 
Acadêmica da Udesc, coordenada pelo professor João 
Titton, e do Coral da Udesc, sob regências do maestro 
Sérgio Figueiredo. Além do hino nacional e estadual, a 
orquestra apresentou a música “Carinhoso”, de Pixinguinha; 
e o coral, a música “Certos Amigos”, de Daniel Lucena, da 
banda catarinense Expresso Rural.

Professores da Udesc Ceart também foram convidados a 
apresentar-se. A professora Bernardete Póvoas executou 
ao piano a peça “Frevo”, de Ronaldo Miranda, a quatro 
mãos com o professor Luís Cláudio Barros, assim como as 
peças “Melodia Sentimental” e “Bachianas nº 5”, de Heitor 
Villa-Lobos, em conjunto com a professora e soprano 
Alicia Cupani. Durante a solenidade foi entregue a Medalha 
Governador Celso Ramos para reitores da Udesc, ou 
familiares, pelas suas atuações à frente da universidade. 

Já no dia 13 de maio, durante abertura oficial da 
programação dos 50 anos da instituição, no Museu da 
Escola Catarinense, foram homenageados aposentados, 
primeiros diretores e técnicos mais antigos da instituição. 
Pelo Centro de Artes foi homenageado o primeiro Diretor 
Geral eleito, professor Milton Valente (gestão 1986-1990), 
e a servidora técnica Maria Ermita Pereira.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Udesc

No dia 27 de maio a Udesc foi homenageada em sessão 
especial promovida pela Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina. A Alesc prestou homenagens ao reitor 
da Udesc e aos 12 diretores das unidades da instituição, 
representando toda a comunidade acadêmica.  

“Uma honra representar o Centro de Artes nesta solenidade, 
cuja homenagem é de todos, professores, técnicos e 
alunos, que ao longo destes 30 anos tornaram o Ceart uma 
referência em Artes, Design e Moda”, afirmou a Diretora 
Geral da Udesc Ceart, Gabriela Mager. Durante a sessão 
houve apresentação do Coral da Udesc, sob a regência da 
professora Simone Gutjahr. 

          Fotos: Jefferson Baldo

Centro de Artes recebe homenagem na Alesc
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Udesc Ceart revitaliza e  
amplia espaço de convivência

Revista “Udesc 50 anos” 
é distribuída aos servidores

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) iniciou na última terça-feira, 19, a revitalização e ampliação do 
espaço de convivência localizado entre o bloco amarelo e o prédio administrativo do Centro de Artes (Ceart).

O projeto teve auxílio do Escritório Modelo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Educação Superior 
da Região Sul (Ceres), unidade da Udesc localizada em Laguna, e inclui um deque de madeira, nova pavimentação, novos 
bancos e mesas.

A previsão é de que a construção do deque e o plantio das mudas sejam concluídos em julho, caso haja condições 
climáticas favoráveis. Por isto, a Direção Administrativa da Udesc Ceart alerta a comunidade acadêmica que neste 
período poderá haver ruído no local da obra nos períodos matutino e vespertino. Já o novo mobiliário será adquirido na 
licitação para aquisição de móveis planejados, cuja previsão é de que seja lançada em junho deste ano, com entrega dos 
móveis possivelmente no mês de julho.

O projeto de construção do deque teve início durante a gestão do professor Antônio Vargas na direção geral da Udesc 
Ceart, entre os anos de 2005 e 2009, recebeu auxílio do Escritório Modelo de Arquitetura da Udesc Laguna durante a 
gestão do professor Milton de Andrade (2009-2013) e agora está sendo executado pela Coordenadoria de Engenharia, 
Projeto e Obras (Cepo), vinculada à Pró-Reitoria de Administração (Proad) da Udesc.

A revista “Udesc 50 anos: a trajetória da Universidade dos Catarinenses”, 
produzida pela Secretaria de Comunicação (Secom), será distribuída a todos 
os servidores da instituição. No Centro de Artes os professores podem retirar 
a publicação em seus escaninhos ou nas secretarias dos Departamentos. Os 
servidores técnicos já receberam a revista nos setores em que atuam.

A publicação, lançada no dia 20 de maio durante a solenidade realizada no 
Teatro Ademir Rosa em comemoração aos 50 da instituição, traz artigos de 
reitores e diretores que passaram pela universidade, imagens históricas, uma 
linha do tempo e o panorama atual da instituição.

Imagem: LabDesign

              Imagem: Divulgação

http://www.ceres.udesc.br/
http://www.ceres.udesc.br/
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Orquestra Acadêmica Udesc realiza concerto de 
lançamento de novo CD

A Orquestra Acadêmica da Udesc realiza nesta quarta-
feira, 3 de junho, às 20h, no Teatro Ademir Rosa do Centro 
Integrado de Cultura (CIC), o concerto de lançamento 
do CD “Instrumental da Casa”, sob a direção musical do 
professor João Eduardo Titton.

O evento é gratuito, aberto ao público e os ingressos 
podem ser retirados nas bilheterias dos teatros Ademir 
Rosa, Álvaro de Carvalho e Governador Pedro Ivo, com 
limite de dois por pessoa. Servidores e alunos do Campus 
I também podem retirar as entradas na Proex. 

O álbum traz em seu repertório músicas dos compositores 
Leonardo Garcia, Leandro Fortes, Luiz Sebastião Juttel e 
Luiz Zago, todos formados pelo curso de Música da Udesc. 
Conta, ainda, com a participação dos músicos Richard 
Montano, Trovão Rocha, Cristian Faige e Rafael Calegari.
No concerto haverá distribuição gratuita do CD. 

Na última sexta-feira, 29 de maio, a Orquestra também 
lançou o CD na cidade de Chapecó, durante a 9ª Semana 
de Música de Chapecó.

Foto: Antônio Rossa

Artista Geraldo Mazzi restaura painel do hall 
de entrada da Udesc Ceart

O painel “Homenagem”, exposto no hall de entrada do 
Centro de Artes e de autoria do professor aposentado da 
Udesc Ceart Geraldo Mazzi, teve seu restauro concluído 
no mês de maio pelo artista catarinense, com auxílio do 
egresso José Fagundes. O servidor Aires Antônio de Souza 
também auxiliou no projeto de restauro, confeccionando 
um suporte em madeira para o painel.

A obra, concluída no ano de 2002, traz 180 fotos em 
serigrafia de alguns professores do centro e pessoas por 
eles homenageadas. A professora Sandra Makowiecky 
discorre sobre a obra do artista no artigo Geraldo Mazzi e o 
painel “Homenagem”- A imagem do outro, a aura, publicado 
na edição Nº 10 da revista DAPesquisa, em 2013:

“Ao ocupar toda uma parede do Hall de entrada, o painel 
homenageia alguns dos professores, que, ao serem 
interpelados, escolheram uma personalidade para estar ao 
seu lado, compondo um duplo retrato, um retrato das ideias. 
Pode-se vislumbrar nessa composição da imagem dos 
outros, nesses retratos, o exercício da memória, a história, 
o espaço da Universidade, o espaço do pensamento”, 
afirma a autora.

À esquerda, o egresso José Fagundes, e à direita, o artista Geraldo Mazzi. Fotos: Div.

https://www.facebook.com/events/1597895220484033/
http://www.ceart.udesc.br/dapesquisa/edicoes_anteriores/10/artigos/VISUAIS_sandra.pdf
http://www.ceart.udesc.br/dapesquisa/edicoes_anteriores/10/artigos/VISUAIS_sandra.pdf
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Udesc aprova Mestrado 
Profissional em Design de 
Vestuário e Moda 

Cronograma para 
pagamento 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 junho, para o 
pagamento pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 22 de junho 
Notas fiscais de venda: 25 de junho

De acordo com o setor, as notas fiscais de vendas que 
forem entregues após o dia 25 de junho serão pagas na 
primeira data do mês de julho. As notas fiscais de serviço 
que ficarem fora do prazo deverão ser canceladas e 
reemitidas no mês de julho.

No dia 19 de maio o Conselho Universitário (Consuni) da 
Udesc aprovou o projeto do Mestrado Profissional em 
Design de Vestuário e Moda. 

Agora, o projeto será encaminhado para aprovação da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

Recursos Humanos da Udesc Ceart 
promove encontros dos técnicos 

Professor da Udesc Ceart está entre os 
curadores da Bienal Brasileira de Design 

O setor de Recursos Humanos da Udesc Ceart promoveu, 
no dia 22 de maio, um encontro dos servidores técnicos 
com a presença da coordenadora de Capacitação 
e Potencialização de Pessoas, da Pró-reitoria de 
Administração da Udesc, Claudia Messores. 

Dezenove técnicos estiveram no encontro e uma nova data 
será definida para dar continuidade à ação, com o objetivo 
de compartilhar experiências e pensar no desenvolvimento 
de ações voltadas para a gestão de pessoas.

O professor Célio Teodorico, do Departamento e Programa 
de Pós-Graduação em Design da Udesc, é um dos 
curadores adjuntos da principal exposição da Bienal 
Brasileira de Design, que ocorre em Florianópolis até 12 
de julho. 

Com curadoria geral do designer Freddy Van Camp e 
curadoria adjunta de Célio Teodorico e Pedro Paulo Delpino, 
a exposição “Design para todos – para uma vida melhor” 
pode ser visitada até o dia 12 de julho no Museu de Arte 
de Santa Catarina (Masc) – localizado no Centro Integrado 
de Cultura (CIC) – em Florianópolis, de terça a sábado das 
10h às 20h30, e aos domingos e feriados das 10 às 19h30.

Foto: Mariana Boro

Foto: Divulgação

http://www.bienalbrasileiradedesign.com.br/
http://www.bienalbrasileiradedesign.com.br/
http://www.bienalbrasileiradedesign.com.br/exposicoes-015501
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Expediente

ContatoBoletim 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 

Diagramação:    

Paulo Ramon, Fellipe Vill  

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 recentemente!

 
31 de maio – ClicRBS 
Entrevista com a professora Sandra Meyer sobre a área 
da dança em Santa Catarina 

27 de maio - De olho na Ilha 
Matéria sobre oficina de dança para mães, pais e bebês 

26 de maio - Diário Catarinense 
Matéria sobre oficina de danças renascentistas

26 de maio - Blog Missão Casa – ClicRBS 
Matéria sobre exposição “Design Histórico - Memória 
LBDI” cita professor Célio Teodorico

26 de maio - O Barato de Floripa 
Matéria sobre recital de violino e piano com os professores 
Maurício Zamith e João Titton

26 de maio - Floripa News 
Matéria sobre recital de violino e piano em Florianópolis 
com os professores Maurício Zamith e João Titton

25 de maio - Portal da Ilha 
Matéria sobre o projeto Música para Quem Precisa, do 
programa de extensão Conexão Musical

25 de maio - Calendário Floripa 
Matéria sobre recital de violino e piano com os professores 
Maurício Zamith e João Titton

24 de maio - Folha de S.Paulo 
Matéria sobre a Bienal Brasileira de Design cita como 
fonte o professor Célio Teodorico

24 de maio - Blog Missão Casa - ClicRBS 
Matéria sobre o projeto Performance em Foco, do 
programa Laboratório Permanente de Performance

 
24 de maio - Calendário Floripa 
Matéria sobre vinda de violonistas dos Estados Unidos 
para evento do programa Ponteio – Violão na Udesc

23 e 24 de maio - Notícias do Dia 
Reportagem sobre qualidade de ensino da Udesc destaca 
cursos de Moda e Design 
 
23 de maio - O Barato de Floripa 
Matéria sobre Bienal Brasileira de Design cita coletivo 
Geodésica Cultural Itinerante, da Udesc

22 de maio - PressFloripa 
Matéria sobre vinda de violonistas dos Estados Unidos 
para evento do programa Ponteio – Violão na Udesc

21 de maio - Portal da Ilha 
Matéria sobre o projeto Performance em Foco, do 
programa Laboratório Permanente de Performance

15 de maio - Notícias do Dia 
Matéria sobre Bienal Brasileira de Design cita o professor 
Célio Teodorico

04 de maio – Notícias do Dia 
Professora Sandra Makowiecky recebe prêmio da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte

04 de maio – Diário Catarinense 
Professora Sandra Makowiecky recebe prêmio da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte

28 de abril - Jornal da Ciência – SBPC 
Matéria sobre o Mestrado Profissional em Artes

28 de abril – Portal Ministério da Educação 
Matéria sobre o Mestrado Profissional em Artes

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://wp.clicrbs.com.br/visor/2015/05/31/papo-rapido-com-sandra-meyer-doutora-e-professora-de-danca-na-udesc/?topo=67,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/visor/2015/05/31/papo-rapido-com-sandra-meyer-doutora-e-professora-de-danca-na-udesc/?topo=67,2,18,,,77
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-abre-inscricao-para-oficina-de-danca-para-maes-pais-e-bebes-em-florianopolis.html
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/05/26/exposicao-design-historico-memoria-lbdi-abre-hoje-no-mesc/?topo=35,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/05/26/exposicao-design-historico-memoria-lbdi-abre-hoje-no-mesc/?topo=35,2,18,,,77
http://obaratodefloripa.com.br/duo-titton-zamith-faz-recitais-de-violino-e-piano-com-entrada-gratuita/
http://obaratodefloripa.com.br/duo-titton-zamith-faz-recitais-de-violino-e-piano-com-entrada-gratuita/
http://www.floripanews.com.br/noticia/8200-professores-da-udesc-apresentam-recital-de-violino-e-piano-em-florianopolis
http://www.floripanews.com.br/noticia/8200-professores-da-udesc-apresentam-recital-de-violino-e-piano-em-florianopolis
http://www.correiodailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28766
http://www.correiodailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28766
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-3366
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-3366
http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/05/1632717-para-ser-acessivel-mobiliario-deve-driblar-falta-de-espaco-custo-e-barreira.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/05/1632717-para-ser-acessivel-mobiliario-deve-driblar-falta-de-espaco-custo-e-barreira.shtml
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/05/24/a-arte-da-performance-em-debate-na-udesc/?topo=35,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/05/24/a-arte-da-performance-em-debate-na-udesc/?topo=35,2,18,,,77
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-3346
http://calendariofloripa.com/board/3-1-0-3346
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/257774-udesc-conquistou-nos-ultimos-anos-bons-indices-na-avaliacao-do-mec.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/257774-udesc-conquistou-nos-ultimos-anos-bons-indices-na-avaliacao-do-mec.html
http://obaratodefloripa.com.br/comunidades-de-floripa-recebem-intervencoes-urbanas-de-artistas-a-convite-da-bienal-bienal-brasileira-de-design
http://obaratodefloripa.com.br/comunidades-de-floripa-recebem-intervencoes-urbanas-de-artistas-a-convite-da-bienal-bienal-brasileira-de-design
http://www.pressfloripa.com.br/site/noticia/17727/2015/05/22/Udesc-recebe-violonistas-americanos-para-troca-de-experiencias-com-alunos-e-professores-de-musica.html
http://www.pressfloripa.com.br/site/noticia/17727/2015/05/22/Udesc-recebe-violonistas-americanos-para-troca-de-experiencias-com-alunos-e-professores-de-musica.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28725
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=28725
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/256207-bienal-do-design-quer-desmistificar-conceitos-e-aproximar-se-do-publico.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/256207-bienal-do-design-quer-desmistificar-conceitos-e-aproximar-se-do-publico.html
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2849/up26/14307089772841.swf#530_42_647_367
http://www.eflip.com.br/files/flip/RIC/2849/up26/14307089772841.swf#530_42_647_367
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2015/05/catarinense-e-premiada-pela-associacao-brasileira-de-criticos-de-arte-4752575.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2015/05/catarinense-e-premiada-pela-associacao-brasileira-de-criticos-de-arte-4752575.html
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/7-mestrado-ajuda-professores-a-trocar-experiencias-sobre-aulas/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21258:mestrado-ajuda-professores-a-trocar-experiencias-sobre-aulas&catid=222&Itemid=86

