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Servidores elegem novos representantes da Udesc 
Ceart para conselhos da universidade

Udesc publica edital do processo eleitoral dos 
cargos de reitor e vice-reitor

No dia 25 de junho foram realizadas as eleições de representantes docentes do Centro de 
Artes no Conselho de Administração (Consad) da Udesc e representantes docentes e técnicos 
universitários no Conselho de Centro (Concentro) do Ceart. Para as vagas de representantes 
docentes no Conselho Universitário (Consuni) e representantes discentes de Pós-Graduação no 
Concentro não houve inscritos. Foram eleitas as seguintes chapas:

Representantes docentes no Consad 
Profa. Gabriela Botelho Mager, Titular;
Profa. Teresa da Assunção Novo Mateiro, Suplente.

Representantes docentes no Concentro 
Profa. Jociele Lampert de Oliveira, Titular;
Profa. Maria Raquel da Silva Stolf, Suplente.

Prof. Flávio Anthero Nunes Vianna dos Santos, Titular;
Prof. Elton Moura Nickel, Suplente.

Representantes Técnicos Administrativos no Concentro 
Téc. Aline Cristina da Silva Heusi, Titular;
Téc. Anderson de Oliveira, Suplente.

A Udesc divulgou o edital de instauração do processo eleitoral para os cargos de reitor e vice-reitor 
da instituição na gestão 2016-2020, conforme aprovado pela Resolução nº 022/2015 do Conselho 
Universitário (Consuni).

Poderão participar os professores da Udesc que sejam efetivos há, pelo menos, cinco anos, mas é 
vedada a inscrição de candidatos à reeleição nos mesmos cargos. As chapas deverão ser inscritas 
na Comissão Eleitoral Central, junto ao Setor de Protocolo da Reitoria, entre 14 de julho e 14 de 
agosto, das 14h às 18h. O primeiro turno da votação ocorrerá em 21 de outubro e, se necessário, 
o segundo turno será realizado em 18 de novembro. Saiba mais na notícia divulgada pela Udesc.

secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf
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DAV prepara homenagem para professor 
José Luiz Kinceler

O Departamento de Artes Visuais realizará na próxima quinta-feira, 2 de julho, às 14h, uma homenagem ao professor José 
Luiz Kinceler, falecido no dia 1º de junho. “Haverá tocata, comes e bebes, alegria e celebração como o nosso querido Zé 
gostava e costumava reunir as pessoas”, afirma a professora Marta Martins, chefe do Departamento. O encontro ocorrerá 
no gramado ao lado do edifício do DAV e, em caso de chuva, será realizado no hall de entrada do prédio.

Natural de Curitiba/PR, o artista plástico, desenhista, escultor e professor José Kinceler era graduado em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutor em Escultura pela Universidade do País Basco, 
na Espanha, e realizou pós-doutorado em Arte Pública na Universidade Federal Fluminense (UFF). Entre os anos de 1994 
e 1997, e 2002 e 2003, foi professor colaborador da Udesc. Em 2003 ingressou como professor efetivo na instituição. 
Na Udesc, ministrava aulas na graduação e pós-graduação em Artes Visuais e no curso de especialização em Arte no 
Campo. 

Foto: Divulgação

              Imagem: Divulgação

Curso de Moda é bem avaliado em visita do
Conselho Estadual de Educação

Nos dias 17 e 18 de junho o Centro de Artes da Udesc recebeu a visita de duas professoras universitárias indicadas 
pelo Conselho Estadual de Educação para o reconhecimento do curso de Bacharelado em Moda. Neste ano o curso 
de Bacharelado em Moda - Habilitação em Design de Moda teve alteração curricular e passou a ser nomeado como 
Bacharelado em Moda.

Em uma escala de zero a cinco, o curso foi avaliado com nota de 4,97. “A avaliação segue uma série de critérios 
determinados pelo MEC, sendo bem objetiva”, explica Mara Rúbia Sant’Anna, chefe do Departamento. A professora 
ressalta também que durante a avaliação foram elogiados os laboratórios, a produção acadêmica e o novo currículo.

A avaliação pelo Conselho Estadual de Educação ocorre a cada três anos, visto que o curso de Moda não participa do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Na última avaliação a nota atribuída foi 4,83.
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Udesc Ceart adquire 
novas cadeiras para salas 
de desenho

A Comissão Permanente de Pessoal Técnico 
Administrativo (COPPTA) do Centro de Artes, com 
organização do servidor técnico Lourival Francisco e com 
apoio da Direção Geral do Centro, realizou no dia 17 de 
junho o 1º Encontro de Leitura do Ceart. 

O objetivo no primeiro encontro foi debater a rotina e 
prática do grupo, com discussões sobre as impressões dos 
participantes sobre as leituras que estão desenvolvendo. 
A proposta é criar uma atividade de integração entre os 
servidores técnicos e conhecimento através da partilha de 
ideias. O próximo encontro já está marcado para o dia 8 
de julho, às 18h, na sala básica 8. A intenção é de que 
o encontro seja realizado na primeira quarta-feira de cada 
mês.

O Centro de Artes da Udesc adquiriu 98 novas cadeiras 
giratórias (com apoio para braços e regulagem de altura) 
destinadas para as quatro salas de desenho localizadas 
no bloco amarelo do centro. As salas de desenho são 
utilizadas pelos departamentos de Artes Visuais, Design 
e Moda. Também foram adquiridas cinco novas cadeiras 
para as mesas do auditório.

COPPTA realiza atividades de integração entre 
servidores técnicos do Centro de Artes

Foto: Divulgação

Foto: Paulo Ramon

Já no último sábado, 27 de junho, integrantes da COPPTA e demais técnicos organizaram o 1º Entrevero dos Técnicos do 
Ceart. O encontro foi realizado na sede da Associação dos Servidores da Udesc (Asudesc), localizada no bairro Ratones, 
com o objetivo de criar atividades de integração e espaço para descontração e divertimento – a primeira atividade ocorreu 
em abril com a trilha na Costa da Lagoa. 

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 julho, para o pagamento 
pela Secretaria da Fazenda.

Notas fiscais de serviço: 20 de julho

Notas fiscais de venda: 24 de julho

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

Movimentação funcional
A servidora técnica Rosangela Aparecida Morais passou a 
realizar as atividades no Departamento de Moda.
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Diretoras do Museu da Pessoa conhecem nova 
instalação da Modateca na Biblioteca Universitária

O acervo de mais de 6 mil objetos, artigos, acessórios 
de moda e vestuário da Modateca está sendo instalado 
no terceiro andar da Biblioteca Universitária da Udesc. O 
novo espaço, mais adequado à conservação das peças, 
recebeu a visita de diretoras do Museu da Pessoa, Sônia 
London e Márcia Ruiz, que vieram à Florianópolis participar 
da conferência “Moda: Espaço de memórias e história de 
vida” durante a Semana Interdisciplinar da Moda, no dia 25 
de junho.

“É um espaço lindíssimo, que traz o uso de roupas e 
costumes de cada época. É muito rico você poder pegar 
uma peça, como uma camisola, e estudar qual o sentido 
ela tinha para a mulher naquela época”, disse a historiadora 
Márcia Ruiz.

Além de conhecer a nova instalação da Modateca, as 
integrantes do comitê gestor do Museu da Pessoa, um 
museu totalmente virtual fundado em 1991 em São Paulo, 
conversaram com a chefe do Departamento de Moda, Mara 
Rúbia Sant’Anna, e com a servidora técnica responsável 
pelo espaço, Marlene Torrinelli, sobre a ampliação do 
acervo virtual da Modateca para o restante do estado, 
por meio do cadastramento de artigos de moda de outros 
museus catarinenses em um único catálogo virtual.

A coleção da Modateca reúne hoje mais de 5 mil peças 
fabricadas desde 1890 até 2010 e 1 mil revistas, coletadas 
por meio de doação, que estão à disposição para a consulta 
de estudantes, professores, pesquisadores e apaixonados 
por moda.

Alguns artigos estão disponíveis para consulta no acervo 
virtual. “Após a mudança e adequações no espaço físico, 
também pretendemos ampliar o projeto virtual no ano que 
vem para o restante do estado, mapeando e registrando 
em um mesmo espaço virtual peças que estão em outros 
museus de Santa Catarina. A experiência do Museu da 
Pessoa, que é todo virtual, é muito interessante e tem 
muito a contribuir conosco”, conta Marlene Torrinelli.

Sobre a Modateca

Mantida desde 2003 por meio de um projeto de extensão 
coordenado pelo professor do Departamento de Moda, 
José Alfredo Beirão Filho, o acervo da Modateca é utilizado 
principalmente como material didático para estudo de 
alunos do curso de Moda da Udesc.

“É muito diferente quando você pode mostrar ao aluno 
como um corte ou costura era feito. Em vez de mostrar 
moldes, desenhos ou ilustrações, eles podem ver de perto 
um exemplo de como as peças eram confeccionadas”, 
explica Marlene Torrinelli.

O projeto começou com cerca de duzentas peças, que 
eram utilizadas por professores do curso de Moda em sala 
de aula e, desde 2003, é mantido por meio de um projeto 
de extensão para contribuir para a memória da cultura 
têxtil material de moda e vestuário de Santa Catarina. O 
atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 18h, é 
aberto para qualquer pessoa que queira conhecer, e parte 
do acervo está disponível para consulta no site do projeto 
Mais informações pelo e-mail marlene.torrinelli@udesc.br e 
pelo telefone (48) 3321-8361.

Marlene Torrinelli mostra peças do acervo. Fotos: Patricia Krieger

O acervo tem mais de mil revistas e conta com exemplares 
da década de 30

Encontro teve troca de experiências entre integrantes do Museu  
da Pessoa e da Udesc Professores Zamith e Titton antes do recital no Texas. Foto: Div.

http://www.museudapessoa.net
http://www.modateca-sc.com/acervo/
http://www.modateca-sc.com/acervo/
http://www.modateca-sc.com/acervo/
mailto:marlene.torrinelli%40udesc.br?subject=
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Professores de Música participam de atividades nos 
Estados Unidos e Europa
Piano Duo em Portugal

Durante o mês de junho, a dupla de pianistas Bernardete 
Castelan Póvoas e Luís Cláudio Barros esteve em Portugal 
participando do congresso Performa 2015 - Encontros de 
Investigação em Performance, conferência internacional 
que tem como objetivo apoiar e apresentar perspectivas 
inovadoras em investigação sobre performance musical.

Em aula magna, apresentaram recursos sonoro-
interpretativos e estratégias de estudo na prática das 
Brasilianas n.8 e n.12 para piano a quatro mãos de 
Osvaldo Lacerda. A dupla também esteve presente na 
Universidade de Évora e realizou recitais na Associação 
Ateneu Comercial do Porto, em Porto, e no Museu da 
Música Portuguesa, em Cascais.

Duo Titton/Zamith nos Estados Unidos

Já o duo de professores Titton/Zamith - parte do programa 
de extensão Udesc Musical e formado pelo violinista João 
Eduardo Titton e o pianista Maurício Zamith, foi convidado 
a participar de dois festivais de verão nos Estados Unidos 
durante o mês de junho.

A convite do professor Danilo Mezzadri (University of 
Souther Mississippi), os professores participaram do 
SouthFestival em Hattiesburg; e a convite do professor 
George Amorim, da University of Texas Pan American, eles 
participaram do Summerfest Concerts 2015, na cidade de 
Edinburg, no Texas.

Na passagem pelos EUA o duo realizou masterclasses 
e recitais. Eles também conheceram as instalações das 
universidades e reuniram-se com professores e com o 
maestro da USM Symphony Orchestra. Na University of 
Texas Pan American, o duo reuniu-se com o chefe do 
departamento de música local e com demais professores, 
que “demonstraram interesse em futuros intercâmbios 
com nossa universidade”, afirma Titton.  

Valéria Bittar realiza pesquisas sobre flauta doce

Em viagem à Áustria, a professora e flautista Valéria Bittar 
visitou o Museu de Artes de Viena para conhecer a coleção 
de instrumentos históricos do museu e pesquisar flautas 
históricas catalogadas pelos músicos e compositores 
do renascimento, como Michael Paetorius e Giovanni 
Bassano. 

A professora coordena o programa de extensão Flauta 
doce: performance e didática, que tem como uma das 
ações o Núcleo de Flautas Doce da Udesc. Entre as 
principais pesquisas desenvolvidas no Núcleo, está o 
repertório fundamental das agrupações com flauta doce 
dos tratados de dança de Michael Praetorius. A professora 
pretende desenvolver um projeto para a aquisição pela 
universidade de réplicas de flautas doce da Renascença, 
feitas pelo luthier Bob Marvin. 

Já na Alemanha, na cidade Freiburg, a professora conheceu 
o atelier de construção de flautas doce históricas da Idade 
Média e da Renacença de Monika Musch. Por fim, em 
Portugal, conheceu a unidade de Música e Drama da 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do 
Porto e apresentou um trabalho no congresso Performa 
2015, na Universidade de Aveiro.

Luiz Fiaminghi participa de eventos acadêmicos

O professor Luiz Fiaminghi também participou do 
congresso Performa 2015, na Universidade de Aveiro, 
onde apresentou o trabalho sobre “No balanço da rabeca: 
aplicação de padrões acústicos mocionais na performance 
de toadas e baianos contidos nas Danças Dramáticas do 
Brasil de Mário de Andrade”.

O professor também participou de simpósios na 
Universidade Paris-Sorbonne, na França, e na A 
Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Noroeste 
da Suíça.

Professores Zamith e Titton antes do recital no Texas. Foto: Div. Duo de pianistas apresenta-se desde 2010. Foto: Divulgação
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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)   

Colaboração: 

Patricia Krieger 

Diagramação:    

Paulo Ramon, Fellipe Vill  

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! 

30 de junho – Notícias do Dia 
Nota sobre Oficina Criativa de Design, Gastronomia e 
Artesanato na Udesc 

30 de junho – Tudo Sobre Floripa 
Matéria sobre evento na Udesc do Programa Florianópolis 
Cidade Unesco da Gastronomia 

29 de junho - TVCOM Tudo Mais 
Entrevista sobre Seminário e Oficina Criativa na Udesc do 
Programa Florianópolis Cidade Unesco da Gastronomia

29 de junho – ClicRBS (Blog Missão Casa) 
Matéria sobre projeto Saberes e Sabores de Santa 
Catarina 

23 de junho - Band SC  
(Programa Olhares – a partir de 45:40) 
Matéria sobre oficina de dança para mães, pais e bebês, 
do programa de extensão Moinho

23 de junho - Notícias do Dia 
Matéria sobre egressa de Artes Cênicas

19 de junho - De Olho na Ilha 
Matéria sobre espetáculo Otelo, com direção de egresso 
da Udesc

17 de junho - Notícias do Dia 
Matéria sobre ação do projeto Tudo de Ensaio, 
coordenado pelas professoras Sandra Meyer e Jussara 
Xavier

16 de junho - G1 SC 
Matéria sobre ação do projeto Tudo de Ensaio, 
coordenado pelas professoras Sandra Meyer e Jussara 
Xavier

 
15 de junho - ClicRBS 
Matéria sobre Semana de Design Udesc, realizada entre 
os dias 15 e 19 de junho

15 de junho – De Olho na Ilha 
Matéria sobre Semana de Design Udesc, realizada entre 
os dias 15 e 19 de junho 
 
15 de junho – Notícias do Dia 
Matéria cita aluno de Artes Visuais, premiado no Salão 
Universitário de Humor de Piracicaba

14 de junho – G1 SC 
Matéria cita aluno de Artes Visuais, premiado no Salão 
Universitário de Humor de Piracicaba 
 
04 de junho - Hora de SC 
Matéria sobre oficina de teatro realizada no Cefid e 
ministrada por alunos do Ceart

03 de junho - Notícias do Dia 
Matéria sobre lançamento do CD da  
Orquestra Acadêmica da Udesc

03 de junho - Diário Catarinense 
Matéria sobre exposição com curadoria de Lucila Horn, 
professora do Departamento de Artes Visuais

03 de junho - A Notícia 
Matéria sobre exposição com curadoria de Lucila Horn, 
professora do Departamento de Artes Visuais

 
28 de maio – Band SC  
Programa Olhares – a partir de 07:01)  
Entrevista com professor Leonardo Piermartiri e alunos de 
Música sobre o projeto “Música para Quem Precisa”

Udesc Ceart na Mídia

http://www.ceart.udesc.br
http://twitter.com/udesc_ceart
http://www.facebook.com/udesc.ceart
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/266261-o-plano-realista-de-raimundo-colombo.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/carlos-damiao/266261-o-plano-realista-de-raimundo-colombo.html
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/seminario_na_udesc_discute_a_gastronomia_regional_a_partir_desta_terca_30
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/seminario_na_udesc_discute_a_gastronomia_regional_a_partir_desta_terca_30
http://videos.clicrbs.com.br/sc/tvcom/video/tvcom-tudo-mais/2015/06/tvcom-tudo-seminario-oficina-criativa-buscam-valorizacao-gastronomia-cultura-regional-290615/127464/
http://videos.clicrbs.com.br/sc/tvcom/video/tvcom-tudo-mais/2015/06/tvcom-tudo-seminario-oficina-criativa-buscam-valorizacao-gastronomia-cultura-regional-290615/127464/
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/06/29/5923/?topo=35,2,18,,,35
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/06/29/5923/?topo=35,2,18,,,35
http://www.youtube.com/watch?t=2932&v=M13amGuPCbQ
http://www.youtube.com/watch?t=2932&v=M13amGuPCbQ
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/264489-atriz-de-florianopolis-fala-sobre-a-carreira-e-a-participacao-na-serie-conselho-tutelar.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/teatro-da-ubro-apresenta-peca-otelo-nesta-sexta-feira.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/teatro-da-ubro-apresenta-peca-otelo-nesta-sexta-feira.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/263302-reconhecido-no-exterior-coreografo-catarinense-volmir-cordeiro-apresenta-espetaculo-inedito.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/263302-reconhecido-no-exterior-coreografo-catarinense-volmir-cordeiro-apresenta-espetaculo-inedito.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/263302-reconhecido-no-exterior-coreografo-catarinense-volmir-cordeiro-apresenta-espetaculo-inedito.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/catarinense-residente-em-paris-apresenta-solo-de-danca-na-capital.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/catarinense-residente-em-paris-apresenta-solo-de-danca-na-capital.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/catarinense-residente-em-paris-apresenta-solo-de-danca-na-capital.html
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2015/06/15/semana-de-design-udesc-comeca-hoje/?topo=35,2,18,,,35
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/semana-de-design-da-udesc-comeca-nesta-segunda-feira.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/262860-chargistas-catarinenses-sao-premiados-em-salao-universitario-de-humor-de-piracicaba.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/262860-chargistas-catarinenses-sao-premiados-em-salao-universitario-de-humor-de-piracicaba.html
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/06/unimep-divulga-vencedores-do-salao-universitario-de-humor-de-piracicaba.html
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/06/unimep-divulga-vencedores-do-salao-universitario-de-humor-de-piracicaba.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/06/laine-valgas-udesc-tem-vaga-para-oficina-de-teatro-para-maiores-4774222.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/06/laine-valgas-udesc-tem-vaga-para-oficina-de-teatro-para-maiores-4774222.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/259960-orquestra-academica-da-udesc-lanca-segundo-cd-nesta-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/06/exposicao-retrata-o-melhor-do-trabalho-de-55-fotografos-e-artistas-visuais-em-joinville-4773970.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/06/exposicao-retrata-o-melhor-do-trabalho-de-55-fotografos-e-artistas-visuais-em-joinville-4773970.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/noticia/2015/06/exposicao-retrata-o-melhor-do-trabalho-de-55-fotografos-e-artistas-visuais-em-joinville-4773970.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/noticia/2015/06/exposicao-retrata-o-melhor-do-trabalho-de-55-fotografos-e-artistas-visuais-em-joinville-4773970.html
http://www.youtube.com/watch?v=6iBo7QpeLVs
http://www.youtube.com/watch?v=6iBo7QpeLVs

