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Apresentação
Durante os quatro anos de gestão do Centro de Artes, de agosto de 2013 a julho de 2017, passamos por 

duas graves crises econômicas, as quais nos levaram a repensar o orçamento, as prioridades e a necessidade 
de investimentos. Planejamento, criatividade, visão gerencial e dedicação dos servidores foram necessários 
para a realização das atividades e manutenção do CEART durante este período. Apesar das dificuldades 
orçamentárias e da limitação de recursos humanos, foram muitas as realizações, conforme descrito por cada 
área ao longo deste relatório.

Logo no início da gestão, desenvolvemos o planejamento estratégico com a participação de chefias e 
coordenações para priorizar as ações propostas pelo grupo. Tivemos a consultoria do auditor do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina, Sr. Claudio Cherem de Abreu, gentilmente cedido pelo Presidente Salomão Ribas 
do TCE/SC, auxiliando-nos na coordenação dos trabalhos durante os semestres de 2013.2 e 2014.1. Planejar 
em grupo as diretrizes e prioridades para as áreas foi fundamental para o desenvolvimento das atividades 
durante os quatro anos.

Neste último quadriênio, o CEART ampliou o número de cursos de pós-graduação, de projetos de pesquisa 
e se tornou o centro com maior número de programas de extensão da universidade. As ótimas avaliações dos 
cursos de graduação demonstram a qualidade no ensino. As áreas administrativas do centro demonstraram 
grande capacidade de gestão e agilidade nos trâmites internos. 

A área de comunicação lançou o novo site, com interface melhor e descentralização da manutenção de 
conteúdo, acompanhou a produção do vídeo institucional que mostra os cursos e a estrutura física do CEART. 
Também ampliou os canais de comunicação, retomando o Boletim CEART direcionado aos servidores, e 
fortalecendo as redes sociais, com o Facebook, Twiter e Instagram. 

Criamos locais de convivência para que a comunidade acadêmica pudesse permanecer mais tempo nos 
espaços coletivos do Centro, com bancos e mesas dispostos em vários blocos e o deque com mesas de pic-nic 
na área externa. 

Instalamos wi-fi em todos os blocos do Centro, adquirimos novo servidor, novos computadores para os 
laboratórios de informática e atualizamos as licenças de todos os softwares utilizados. 

Proporcionamos a ginástica laboral aos servidores em ambos os períodos, matutino e vespertino. A Atlética 
passou a ter espaço próprio e a Professora de Educação Física orientou os treinos dos alunos e os acompanhou 
aos jogos universitários. 

Dentre as várias reformas de manutenção, destacamos a reforma dos auditórios do bloco amarelo e da 
música, e a reforma dos telhados de todos os blocos. Esta última passou por 5 processos licitatórios, com duas 
primeiras licitações em deserto, duas com contratos cancelados por problemas com as empresas contratadas 
e a última licitação com contratação de empresa em 2017. Iniciamos a troca de luminárias e lâmpadas para 
tecnologia LED e troca de cadeiras e mesas de diversas salas de aula, sendo necessária a continuação destas 
trocas até que a totalidade das salas seja atendida.

Executamos o projeto de sinalização interna do CEART e colocamos mapas de localização dos espaços do 
centro nas quatro principais vias de entrada para que a comunidade possa se localizar mais facilmente na 
nossa área do Campus.

Em nossas diretrizes estavam a aproximação do CEART com a sociedade e a valorização da nossa história. Em 
novembro de 2015 conseguimos uni-las organizando uma semana dedicada à comemoração dos 30 anos do 
CEART, com solenidade de homenagens aos pioneiros do Centro espetáculos teatrais, concertos, exposições 
e lançamento de livros. 

Apesar de muito esforço e tentativas, duas pendências permanecem: a abertura do curso de dança e a 
ampliação do espaço físico do CEART. Tentamos arduamente junto com a Reitoria a ampliação de repasse 
da Secretaria Estadual de Educação para a abertura do curso de dança, mas não foi possível pela queda da 
arrecadação decorrente da crise econômica. Acordamos com a Reitoria que blocos do CEART estão entre 
as prioridades de obras a serem iniciadas assim que as que se encontram em andamento na universidade 
finalizarem.

Esta gestão prezou e lutou pela manutenção do ambiente democrático, do espaço para o desenvolvimento 
das pessoas e do livre pensamento. Trabalhamos para que cada membro da comunidade acadêmica se sentisse 
à vontade para agir e pensar de acordo com seus valores e teorias. Uma gestão caracterizada pelo respeito 
mútuo, ética e alteridade.
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O coletivo é que foi capaz de superar as adversidades e colocar o Centro de Artes entre os centros mais 
dinâmicos e responsáveis da UDESC. Conquistamos o respeito da Universidade pelo trabalho bem planejado e 
realizado. Fortalecemos a imagem do CEART perante Universidade e sociedade pelo que realizamos no âmbito 
do ensino, pesquisa, extensão e administração durante este período.

Profa.Dra. Gabriela Mager - Diretora Geral
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Direção Administrativa
02/08/2013 a 06/06/17 - Aline Heusi
07/06/2017 a 01/08/2017 - Arthur Freitag

No início da gestão tivemos a descentralização dos procedimentos e responsabilidades relativas à realização de 
todos os pagamentos do Ceart, ou seja, as ordens bancárias passaram a ser transmitidas pelo Setor Financeiro 
do Centro, e as Diretoras Geral e Administrativa passaram a assinar as ordens bancárias, como ordenadoras 
primária e secundária, respectivamente. Na gestão 2013-2017, a Direção Administrativa do Ceart permaneceu 
acompanhando as discussões junto à Pró-Reitoria de Planejamento e de Administração com relação ao orçamento 
do Centro, auxiliou na distribuição das rubricas (conforme necessidade de recurso para manutenção e para 
viabilizar a execução de necessidades, tais como software, mobiliário, pisos, entre outros). 

Segue o orçamento do Ceart no período da Gestão:

Ano Previsto (em R$) Recebido (em R$)
2013 2.099.723,00 1.847.137,00

2014 2.022.245,00 2.157.706,60

2015 2.304.800,00 2.406.758,47

2016 2.471.239,32 2.648.561,09

2017 2.500.000,00

Observando o quadro acima, constata-se que exceto no ano de 2013, o Ceart sempre recebeu o valor maior 
que o orçamento previsto para aquele ano. Podemos deixar registrado que foi através de uma construção do bom 
relacionamento com a Reitoria, onde demonstramos nosso planejamento anual e nossas reais necessidades, 
e sempre que possível a Reitoria complementou o orçamento do Centro para atendimento das demandas 
relacionadas principalmente ao ensino e infraestrutura. Na discussão do orçamento para 2017 foi realizado 
um estudo comparativo do orçamento do Ceart nos últimos anos com os demais Centros de Ensino da Udesc. 
Com este estudo, foi possível demonstrar à Reitoria e sensibilizar que não era possível reduzir o orçamento do 
Centro para 2017, que era a proposta inicial. Quanto ao ano de 2013, este ainda estava com contingenciamento 
financeiro sofrido pela Udesc devido à queda de arrecadação do Estado de Santa Catarina, o que necessitou de uma 
readequação orçamentária pelo Ceart pois recebemos um valor inferior ao valor previsto.

Nos anos seguintes, conseguimos realizar melhorias nas salas de aula, laboratórios, auditório e nos espaços 
físicos para incentivar a convivência na comunidade acadêmica. 

• Auditório do Ceart: aquisição de novas poltronas, mesas, cadeiras e cortina.

Antes:                                                                                    Depois:

     

• Aquisição de 9 roteadores wireless de alta performance, para suprir o grande número de acessos via wifi 
de notebooks, tablets e celulares;
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• Aquisição e instalação de 32 projetores multimídia para substituição dos inúmeros equipamentos com 
problemas nas salas de aula; 

• Instalação de 37 computadores nos Laboratórios de Informática II e III, este último demonstramos na 
imagem a seguir:            

• Aquisição de pisos vinílicos para a Coordenação de Informática e Laboratórios; Núcleo de Comunicação, 
e Salas de Aula do Bloco Amarelo:

Antes:

   

• Aquisição de 98 cadeiras para as 4 Salas de Desenho:

• 

Depois:
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• Pintura das portas das salas básicas do Bloco Amarelo:

Antes:                                                                                 Depois:

                                                                    

• Novos móveis desenhados pelo Prof. Dr. Celio Teodorico, do Departamento de Design, para propiciar 
melhores espaços de convivência no Ceart:

• Apoio ao fornecimento de materiais e acompanhamento da revitalização da obra de arte do professor 
Geraldo Mazzi, na recepção do Ceart:
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• Apoio para novo espaço para a Atlética, no Bloco Amarelo:

                                                  

Devido à alta quilometragem da frota de veículos do Centro, esta Gestão buscou sensibilizar o Reitor para 
autorizar a aquisição de uma nova Van e dois veículos Spin, conseguindo efetivar a aquisição de uma Spin em 
2013 e de uma Van e outra Spin e 2014. Assim, nossa frota foi 100% renovada. 

Aproveitando a realização do mestrado enquanto estava no cargo, a Diretora Administrativa, Aline Heusi, 
colaborou com o estudo do custo do aluno de cada curso de graduação e de pós-graduação do Ceart, 
evidenciando que, segundo estudo internacional o Centro possui um custo do aluno abaixo da média mundial.

Custo da Vaga e Custo de Matrícula Efetiva por Curso de Graduação:

Departamento Custo da Vaga 
Anual

Custo de Matrícula 
Efetiva Anual

Artes Cênicas R$ 24.140,54 R$ 19.456,55

Artes Visuais R$ 23.850,21 R$ 20.534,71

Design R$ 20.176,64 R$ 17.984,75

Moda R$ 19.643,87 R$ 17.943,82

Música R$ 23.552,32 R$ 22.476,33

  Fonte: Elaborado por Aline Heusi com base na coleta de dados, 2014. 

Custo da Vaga e Custo de Matrícula Efetiva por Curso de Pós-Graduação:

Departamento
Custo da Vaga 

Anual
Custo de Matrícula 

Efetiva Anual
Artes Cênicas R$ 30.567,77 R$ 38.816,22

Artes Visuais R$ 37.999,75 R$ 37.999,75

Design R$ 49.329,56 R$ 53.329,56

Moda - -

Música R$ 24.218,87 R$ 44.711,76

Fonte: Elaborado por Aline Heusi com base na coleta de dados, 2014.

Entende-se que um dos papéis da Universidade é promover a cultura, e esta pode ser promovida pelas artes 
cênicas, visuais e música, seja no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. No ano da pesquisa, o Centro 
de Artes já desempenhava seu papel na sociedade há 29 anos, e, comparando a média dos valores calculados 
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das vagas dos cursos oferecidos com a pesquisa realizada por The Organisation for Economic Co-operation and 
Development – OECD, transformando o valor médio da vaga anual em dólares, este valor está abaixo do valor da 
despesa anual por estudante do ensino superior no Brasil, que foi U$ 13.137, e também está abaixo da média 
da OECD, a qual foi U$ 13.528 (OECD, 2013). Considerando a taxa de câmbio publicada pela Receita Federal 
do Brasil para fins de elaboração de balanço relativo ao mês de dezembro de 2013, o valor médio da vaga em 
dólares é 9.912,36/ano no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Visando à melhor utilização dos equipamentos adquiridos para o Laboratório Integrado Multimídia (LIM), 
o qual se encontrava instalado no Sapiens Parque, esta Direção acompanhou o retorno e instalação do 
Laboratório em espaço físico no Ceart, para que sua proximidade permitisse um maior uso dos equipamentos 
pelos docentes e discentes. Foi necessário realização de reforma, instalações de grades nas janelas, alarme e 
ar condicionado com desumidificador de ar. 

Para aprimorar a segurança do Centro, enquanto aguardamos o processo da Reitoria para aquisição de 
câmeras para o Campus I, instalamos novos alarmes nos seguintes locais, além do LIM: prédio do Design, 
Laboratório de Informática e Sala de Fotografia do DAV, Laboratório de Confecção – Ateliê do Departamento 
de Moda; Laboratório de Iluminação, Espaços 1 e 2 do Departamento de Artes Cênicas. Infelizmente, alguns 
Departamentos encontraram resistência dos professores e não estão utilizando os alarmes instalados.  
Além dos espaços acima mencionados, os alarmes que existiam anteriormente na Coordenação de Informática 
e Laboratórios; no depósito do Almoxarifado e na Oficina Metal-mecânica foram completamente revisados 
para permitir a segurança do patrimônio público que se encontram nessas salas.

Após quase uma década de solicitação (desde a gestão do ex-Diretor Geral prof. Antonio Vargas), elaboração e 
tramitação do projeto para instalação de Deque no Ceart para espaço de convivência, no ano de 2016 o deque 
foi instalado. O projeto complementar que contemplava o Teatro de Arena foi extraviado, provavelmente no 
Escritório Modelo de Arquitetura de Laguna ou na Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras da Udesc.

 O projeto do Prédio Interdepartamental foi aprovado em todas as instâncias, porém devido à mudança do 
Plano Diretor da Prefeitura de Florianópolis o prédio necessita de ajuste de projeto ou ser excluído das diretrizes 
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estabelecidas no novo Plano Diretor, considerando ser uma construção que visa às necessidades públicas. O 
Reitor e a Diretora Geral do Ceart empenharam-se diversas vezes agendando reuniões com o Secretário de 
Planejamento do Município e com o Prefeito de Florianópolis. O projeto arquitetônico do Prédio de Design foi 
concluído pela arquiteta e Profª Silvana Bernardes Rosa, sendo necessário licitar os projetos complementares. 
Para fins de otimização do recurso, o Departamento de Moda aprovou a utilização do mesmo projeto para 
construção do Prédio da Moda. 

A Direção Administrativa juntamente com a Direção Geral apoiou e viabilizou a instalação de placas de 
homenagens em alguns locais do Ceart, sendo eles: Auditório Maria Cristina Pessi, Sala de Escultura José Luiz 
Kinceler, Teciteca Maria Izabel Costa, Ateliê de Confeccção Maria Aparecida Batisti de Abreu e Laboratório de 
Informática Prof. Dr. Dimas Ricardo Rosa.

 Cabe ressaltar também o apoio na implantação do Projeto de Sinalização do Ceart, elaborado pela Diretora Geral 
do Ceart e bolsistas do LabDesign. A identificação visual dos espaços e salas do Centro era uma demanda antiga. 

A chefia do Departamento de Música (Profª Alicia Cupani) instruiu um processo para contratação do 
engenheiro mecânico e músico Renato Pimentel por meio de inexigibilidade de licitação, devido ao conhecimento 
específico que o profissional detém das duas áreas. Infelizmente a Projur indeferiu o processo, o qual retornou 
ao Departamento de Música para aprimoramento da justificativa com documentação comprobatória ou 
contratação através de processo licitatório. Em junho de 2017 o processo retornou à Reitoria, sendo aprovado 
para a execução prevista no 2º semestre de 2017.

Durante esta gestão foi aprovada a contratação através de dispensa de licitação de engenheiro mecânico 
para elaboração do projeto de tratamento acústico nos Espaços 1 e 2 do Departamento de Artes Cênicas, com 
recurso Finep através da captação por meio do Prof. Stephan Baumgartel. Posteriormente a este processo foi 
necessário o lançamento de processo licitatório para execução do projeto, o qual teve seu início de execução 
em maio do presente ano.

 Outro projeto que teve alguns entraves nesta gestão foi a contratação de empresa para reforma das 
claraboias e coberturas dos prédios do Ceart. A necessidade de realização destas manutenções é solicitada 
desde outubro de 2012 e reiterada sistematicamente ao Reitor, Pró-reitores de Administração e Planejamento 
e à Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras da Udesc. Em 2014 tivemos dois processos licitatórios 
para realizar tais manutenções, onde ambos os processos resultaram desertos. Com dois resultados desertos 
tentamos contratação direta através de dispensa de licitação, porém nenhuma empresa teve interesse 
(provavelmente devido ao valor orçado para a licitação e o projeto elaborado para o Edital).

No ano de 2015 o projeto foi aperfeiçoado e realizado novos orçamentos, sendo lançado novo processo 
licitatório no final do 2º semestre. A empresa vencedora não cumpriu os prazos estabelecidos para assinatura 
do contrato em dezembro de 2015 e, consequentemente, não assumiu a obra. Em janeiro de 2016 foi 
relançado o processo sendo assinado em 25/03/2016 o contrato 0171/UDESC/2016 com a empresa Sajued 
Construções e Reformas Ltda. Por descumprimento do edital o contrato foi rescindido e a Udesc providenciou 
as penalizações legais. Devido ao baixo preço licitado, as demais classificadas não tiveram interesse em assumir 
a obra.No mês de janeiro de 2017 o processo foi relançado novamente resultando na assinatura do contrato 
064/UDESC/2017. Para empenhar o valor do contrato a Proplan ficou aguardando a liberação do recurso de 
superávit no valor de R$ 305.740,62. A empresa iniciou a manutenção com previsão de término em agosto de 
2017.

Infelizmente não conseguimos finalizar a aquisição de elevador de acessibilidade para o Departamento de 
Artes Visuais. Fizemos o pedido por meio do processo nº 6810/2014, e o processo licitatório ocorreu em 2015. 
Porém o Edital não previu as adequações civis necessárias para montagem do elevador, levando à empresa 
licitada Lynx Elevadores Ltda solicitar a rescisão contratual junto à UDESC.

Ocorre que o prédio do Departamento de Artes Visuais possuía um elevador (carga) e o mesmo foi 
retirado pela empresa Lynx para a futura instalação, a qual nunca ocorreu. Desta forma, recebemos vários 
questionamentos (como ouvidoria, chefe de departamento, etc.), pois o objeto do processo licitatório não foi 
concluído, a licitação não foi relançada e o prédio ficou sem elevador de carga e/ou acessibilidade. Em abril 
deste ano solicitamos mais uma vez providências para que ocorra a aquisição do elevador e que sejam incluídas 
no Edital as adequações civis necessárias para montagem do mesmo. 

Em 2013, para elaboração do planejamento estratégico do Centro, recebemos o apoio do especialista no 
assunto Claudio Cherem, servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, além da participação 
dos membros da Comissão de Administração e Planejamento, sendo também convidados a participar todos 
os Diretores, Coordenadores e Chefes dos Setores. Conseguimos delinear algumas ideias e executar algumas 
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propostas, como o melhoramento das rotinas e aquisições do Setor de Compras e a alteração de espaço 
físico da Coordenação de Recursos Humanos do Ceart. Infelizmente no final tínhamos poucos participantes 
e quando marcamos a apresentação do resultado do planejamento para os demais servidores também não 
tiveram muitos interessados. Apesar disso, o planejamento norteou as ações da Gestão e foi cumprido quase 
em sua totalidade.

No Centro de Artes, a Coppta Setorial possui orçamento próprio, contemplada na distribuição orçamentária 
do Centro, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Seguem os valores do orçamento da Coppta durante 
a gestão:

Ano Valor R$
2013 -

2014 6.000,00

2015 15.000,00

2016 3.000,00

2017 8.000,00

Nesta gestão tentamos uma aproximação com a Coppta para elaboração de critérios visando à análise 
dos pedidos de técnicos que precisam trabalhar no turno matutino. Os membros da Coppta também não 
conseguiram um censo comum para estabelecimento de critérios. Porém, acreditamos ser necessária a criação 
de critérios e a revisão dos pedidos concedidos, uma vez que entendemos que as vagas no período matutino 
estão esgotadas e os pedidos concedidos não são vitalícios. Nosso quadro de servidores técnicos na gestão 
2013-2017 foi:

Ano Servidores técnicos
2013 61

2014 61

2015 60

2016 59

2017 60

Conseguimos manter relativamente o número de servidores durante a gestão, sendo que tivemos algumas 
exonerações, permutas com Reitoria e Centros da Udesc, afastamento com licença sem vencimentos e 
afastamento parcial de técnico para capacitação. Temos vários servidores com pedido de aposentadoria e 
por este motivo reiteramos sistematicamente junto à Reitoria quanto à necessidade de realização de novo 
concurso para suprir as atividades dos servidores aposentados. 

Outra grande conquista para iniciar a Gestão de Pessoas no Centro foi à implantação do projeto de Ginástica 
Laboral Global, desde agosto de 2015, sendo que o projeto já possui dados significativos em relação a melhorias 
dos níveis de flexibilidade e condicionamento físico dos servidores. Através de avaliações trimestrais, realizadas 
pela professora Carla Maria de Liz, no período entre fevereiro e dezembro de 2016, comprovou-se que todos 
os participantes com frequência igual ou superior a 75% no ano melhoraram os níveis de flexibilidade, força 
e medidas antropométricas. Percebeu-se uma redução no número de afastamentos por problemas de saúde 
relativos à questões posturais.
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Atualmente, cerca de 30 servidores do Centro participam das atividades, que acontecem nas terças e quintas-
feiras, em dois encontros de trinta minutos cada. As aulas, conduzidas pela Profª Carla, doutora em Ciências 
do Movimento Humano pela Udesc, estão ocorrendo neste ano em salas localizadas no Departamento de Artes 
Cênicas. No período matutino são realizadas das 8h às 8h30, no Laboratório 2, e no período vespertino, das 14h às 
14h30, na Sala de dança 2. As aulas são distribuídas em modalidades como ginástica aeróbica, ginástica localizada, 
alongamento e meditação guiada.

A foto abaixo foi tirada na Gincana de Integração organizada pela Profª Carla em um dia do mês de julho de 2016,  
aproveitando o recesso escolar para propiciar a integração entre os técnicos.

Visando à integração dos servidores do Ceart, foi promovido também o I e o II Seminário de Integração, 
realizados no final de 2014 e 2015, pois consideramos ser oportuna uma reflexão sobre o ano que passou.

II Seminário de Integração:

A Direção Administrativa apoiou a organização da semana em comemoração aos 30 Anos do Ceart, que 
ocorreu de 09 a 14/11/2015. Foi uma semana repleta de eventos relacionados às apresentações musicais, 
teatrais, exposições e desfile OctaFashion, sendo que todas atividades propostas visavam integrar a cidade 
com o cotidiano do Ceart.



14 Administrativo

Devido à obrigatoriedade e à legislação vigente foi implantado o ponto eletrônico a partir de 03/04/2017. 
Os técnicos foram sendo conscientizados desde o final de 2016. Foram instalados três equipamentos para 
facilitar o registro diário, sendo um instalado no Prédio de Artes Visuais, um no hall do Bloco Amarelo (próximo 
à Informática) e um no hall do Bloco Administrativo. A Coordenação de Recursos Humanos promoveu curso 
para Coordenadores e Chefes dos Setores, a fim de explicar como o novo sistema iria funcionar, e agendou 
horários com os técnicos para esclarecimentos de dúvidas. 

No final de 2015, o Ceart apoiou a campanha “Colors Friday” arrecadando donativos para as instituições 
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recomendadas pelo ICOM.

No final do ano de 2016, a Direção Administrativa com o apoio da Coordenação de Serviços Gerais realizaram 
a campanha “Natal Solidário para os Terceirizados”. Cada profissional terceirizado que tivesse um filho(a) ou 
neto(a) até 12 anos poderia deixar uma cartinha no pinheirinho, localizado no hall do Bloco Administrativo, 
para que servidores e alunos pudessem adotar as cartas. A campanha foi um sucesso, todas as cartas foram 
adotadas e os terceirizados sentiram-se valorizados e ficaram felizes.

 

Sugestões para a próxima gestão:

• Elaborar controle de impressões e envio dos controles aos setores que possuem impressora corporativa, 
a fim de conscientização do usuário;

• Elaborar controle das despesas com telefonia fixa, conforme orientação da Diretoria de Auditoria do 
Estado e da Secretaria de Controle Interno da UDESC, também para conscientizar o usuário;

• Permanecer cobrando o uso dos alarmes instalados nas salas e laboratórios, pois infelizmente alguns 
Departamentos/setores não fazem o uso;

• Acompanhamento do processo para aquisição de plataforma elevatória de acessibilidade para o 
Departamento de Artes Visuais;

• Acompanhamento das manutenções nas claraboias e nas coberturas dos prédios do Ceart, junto a CEPO;
• Acompanhamento e cobrança dos processos que estão na CEPO:
• Processo 8408/2010 – Projeto para o Prédio Interdepartamental do CEART
• Processo 10987/2011 – Licitação dos Projetos Complementares para posterior Construção dos Prédios 

de Design e Moda
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Setor de compras

02/08/2013 a 01/08/2017 - Leandro Augusto Sampaio (Chefia)
02/08/2013 a 31/12/2013 - Jaína Sabel Bousfield
02/08/2013 a 31/12/2013 - André Manfredini de Lima
06/01/2014 a 01/08/2017 - Ricardo Brandt

28/01/2014 a 01/08/2017 - Rodrigo Nunes Vitório

Principais atividades desenvolvidas no período:

• Balizamentos nos pedidos dos planejamentos anuais e projetos de pesquisa, ensino e extensão, assim como 
projetos CAPES e FINEP; 

• Acompanhamento e solicitação de relançamento de itens que restaram desertos em pregões;
• Contatos com fornecedores para fins de especificações e orçamentos;
• Auxílio ao setor de patrimônio e almoxarifado para identificação dos solicitantes;
• Montagem, agrupamento e complicação dos pedidos de outros Centros de Ensino e Reitoria: planilhas, 

solicitações, orçamentos, montagem e finalização de processos licitatórios de Material de Áudio, Vídeo e Foto, 
Material de Aviamentos e Instrumentos Musicais, e posterior envio à CLC para demais instruções. Auxílio na 
montagem do processo do Octa Fashion.

• Pregões: para aquisição ou contratação de bens e serviços comuns o Recebimento e compilação da demanda 
do Centro; a Elaboração de especificação dos itens a serem cadastrados; a Captação de orçamentos necessários 
para a formação de preço médio; o Ajuste de planilhas de demandas com os respectivos orçamentos para 
contratação de serviços; a Administração do Sistema de Gerenciamento de Compras – SIGECOM (atualmente 
utilizado somente para alguns itens de consumo e permanente); o Envio do material para a Coordenadoria de 
Licitação e Compras - CLC;

• Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação – para aquisição ou contratação de bens e serviços, cujos 
objetos constavam de pregões que resultaram infrutíferos ou desertos, ou nos casos previstos nos artigos 24 
e 25 da Lei 8666/93 o Recebimento dos processos e análise do conteúdo, quanto à existência de recursos, 
ao objeto a ser adquirido ou contratado, às justificativas e aos documentos a serem anexados; a Orientação 
acerca do conteúdo do processo; a Abertura de empenho no Sistema SIGEOF; a Elaboração de check list para 
assegurar a devida instrução do processo; o Após aprovação da Direção Administrativa do Centro e em triagem, 
pela PROPLAN, envio à Direção Geral para autorização; o Envio para a CLC; o Acompanhamento do status do 
processo no SGPe e SIGEOF; o Aviso ao solicitante quando o processo retornar com a Nota de Empenho assinada 
pelo Reitor; o Encaminhamento ao Financeiro para que aguarde a nota fiscal certificada e faça o pagamento;

• Licitações Não Aplicáveis – para Auxílio Financeiro a Estudantes ou Obrigações Tributárias e outros. 
Recebimento do processo e análise do conteúdo; Orientação acerca do conteúdo do processo; Abertura de 
empenho no Sistema SIGEOF; o Envio para a CLC; o Acompanhamento do status do processo; o Aviso ao 
solicitante quando o processo retornar com a Nota de Empenho assinada pelo Reitor; o Encaminhamento ao 
Financeiro para que faça o pagamento;

Aspectos positivos e ganhos

• Os processos internos são bem definidos e tem regras e leis a seguir;
• Baixo índice de retorno com problemas;
• Envolvimento direto da equipe de compras junto a setores da reitoria para solução de problemas para 

que o processo tramitasse sem voltas;
• Quando os professores buscam esclarecimentos e sanar dúvidas junto ao setor de compras os processos 

tendem a fluir sem problemas;
• Boa Sintonia com demais setores (Financeiro, Almoxarifado, Serviços Gerais Direção de Administração);
• Nos períodos de maior demanda (outubro/novembro) a equipe se dedicou inclusive em horas adicionais 

para atender as solicitações nos prazos;
• Realização de oficina com técnicos e professores nos anos de 2013, 2014 e 2015, relativa a montagem 

de processos de compra direta e licitações; 
• Processos de dispensa de licitação para concretização do projeto acústico dos espaços cênicos I e II do 
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departamento de Artes Cênicas (LABETEC). Após muito esforço na agilização dos processos e negociações 
junto a fornecedores, foram investidos em torno de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil 
reais) referentes à compra de materiais e instalação, bem como a reforma acústica (em fase de conclusão), 
pagos com recursos do Convênio Projeto FINEP nº 0654/13.

Oportunidades de melhorias

• Acertar e respeitar os prazos de entrega dos processos de compra direta e do envio das demandas dos 
itens a serem licitados; 

• Criar uma cartilha ou manual simplificado para Técnicos/Bolsistas e Professores com os procedimentos 
básicos para processos de compra direta (IL/DL/NA);

• Trazer ao conhecimento dos professores a visão global de todo processo de compra para que compreendam 
as diversas etapas e limitações além das leis e instruções normativas;

• Proporcionar oficinas ou treinamentos na área para incentivar as pessoas do setor e melhorar a qualificação 
técnica;

• Equipe reduzida, com absorção de mais tarefas é preciso aumentar a equipe.

Processos de compra direta: Dispensa de Licitação (DL), Inexigibilidade de Licitação (IL) e Não Aplicável à Lei 
8.666/93 (NA).

2013 2014 2015 2016
DL 62 58 58 56

IL 72 100 107 70

NA 58 40 29 27

Total 192 198 194 153

Coordenadoria de Finanças e Contas

A Coordenadoria de Finanças e Contas tem como objetivo coordenar e controlar o fluxo orçamentário e 
financeiro do CEART. Tendo como principais atribuições:

• Participar na elaboração do orçamento do Centro;
• Acompanhar o Orçamento do Centro;
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• Controlar orçamento dos projetos de extensão e ensino;
• Receber notas fiscais referentes a aquisições de materiais, equipamentos e serviços;
• Realizar os procedimentos para preparação e pagamento dos impostos ISS, INSS e IR;
• Transmitir Ordens Bancárias de impostos, despesas gerais e diárias;
• Preencher e enviar planilha GEFIP para a Contabilidade;
• Identificar pagamentos devolvidos e efetivar regularização;
• Responder e regularizar pagamentos questionados pela Contabilidade e Controle Interno da UDESC;
• Acompanhar os Planejamentos (Material de Consumo, Material Permanente, Passagens e Deslocamento 

e Diárias) dos Departamentos e Setores do CEART;
• Fornecer relatórios diversos;
• Acompanhamento financeiro do PROAP, PNPD, PROFARTES e demais recursos de convênios externos;
• Pagamento de despesas referente ao PROAP, PNPD e PROFARTES no sistema SICONV e regularização 

no SIGEF;
• Orçamento e aquisição de passagens e hospedagens.
No Quadriênio 2013-2017, o setor seguiu em uma crescente de reestruturação iniciada em gestões anteriores, 

aprimorando as ferramentas de gestão e controles para Projetos, setores e programas de pós. Neste tempo de 
Gestão contamos com a participação dos seguintes Colaboradores:

Servidor Início Término
Fernanda da Silva Lisboa 

(Coordenação)
01/08/2013 31/05/2014

Anderson de Oliveira
 (Coordenação)

01/06/2014 -

Cristiano Debortoli 01/08/2013 -

Rodrigo Nunes Vitório 18/05/2015 -

Apontamos abaixo algumas transformações e realizações efetuadas nesta gestão:

• Redução nas restrições de pagamentos para praticamente zero restrições por ano, conforme pode ser 
conferido nos relatórios emitidos pela Contabilidade da UDESC;

•  Redução também dos apontamentos do Setor de Controle Interno para praticamente zero por ano;
•  Divulgação mensal no site do financeiro dos recursos disponíveis nos Projetos PRAPEG e PAEX, para 

auxiliar os Professores no gasto dos recursos ainda disponíveis;
•  O Setor agregou mais um funcionário e passou a exercer a compra, controle e prestação de contas 

de passagens, hospedagens e diárias, recentemente também a aquisição de passagens internacionais e 
pagamentos de diárias para servidores que viajam ao exterior (serviço que era efetuado na reitoria);

• O site do Financeiro foi reformulado, atualizando leis, formulários e informações (algumas partes ainda 
estão sendo desenvolvidas para aperfeiçoamento das informações);

• Todas as OB’s e Notas Fiscais pagas são digitalizadas e arquivadas virtualmente, antes eram fotocopiadas 
e guardadas em arquivo físico exigindo um desperdício de papel e tempo, com o arquivo digital o serviço 
ficou mais ágil e organizado.

Algumas dificuldades encontradas ao longo da gestão que ainda persistem:

• A não observância pelos solicitantes dos prazos divulgados para a utilização dos recursos disponíveis, 
principalmente para os projetos PAEX e PRAPEG;

• A não observância com os prazos estipulados para solicitação de diárias, passagens, hospedagens e 
entregas de nota fiscal;

• O aumento no número de cursos e recursos sem o devido aumento de capital humano, acumulando 
maior volume de trabalho;

• Uma dificuldade recorrente de outras gestões é o acompanhamento detalhado dos gastos orçamentários 
no SIGEOF, por falta de relatórios que auxiliam em um melhor controle gerencial;

• Dificuldade na definição de critérios para distribuição de recursos e falta de tempo para poder realizar 
um estudo mais aprofundado sobre isso (a maior parte do tempo é gasto em execução, sobrando pouco 
tempo para planejamento).
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Gráficos

Orçamento de Custeio Disponibilizado VS Orçamento de Custeio Gasto

Para fins de comparação do orçamento disponibilizado com o efetivamente gasto na gestão, utilizamos como 
parâmetros os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, pois os dados de 2017 ainda são incompletos para efeito 
de comparação. 

A título de informação no ano de 2017 foi disponibilizado até o mês de junho R$ 2.178.482,08 em orçamento 
de custeio.

Pelos valores apresentados no gráfico nota-se que o CEART gastou em média 91,25% do que lhe foi repassado 
durante os quatro anos analisados, o que demonstra uma capacidade positiva de planejamento e execução na gestão.

Orçamento de Custeio Disponibilizado VS Orçamento de Custeio Gasto Separado por Departamentos e Direções

Para fins de comparação, utilizamos apenas os anos de 2014, 2015 e 2016. Não foi possível detalhar o ano de 2013 
pois o controle efetuado ainda não tinha a precisão necessária para fornecer os dados suficientes.  Também não foram 
demonstrados no Gráfico os dados de orçamento e gastos com a Manutenção do CEART para os três anos analisados, 
o valor efetivamente gasto em Manutenção pelo CEART foi de R$ 1.315.371,90 ao longo destes 3 anos, sendo que 
neste valor não está incluso gastos com locação de mão de obra.
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Ao analisar o Gráfico 2 nota-se que ao longo dos três anos analisados o PPGT foi quem recebeu mais recursos 
orçamentários do CEART com a soma de R$ 90.158,77 e foi este mesmo Centro de Custo que efetivou maior 
percentual de gasto com relação ao orçamento recebido, com 97% do orçamento disponibilizado efetivamente 
gasto. Quem recebeu menor orçamento nestes anos analisados foi a Direção de Ensino com R$ 14.467,73 
e quem obteve o menor percentual gasto com relação ao orçamento recebido foi a Direção de Extensão, 
gastando apenas 42% do orçamento recebido ao longo dos três anos analisados.

Valores Gastos Por Ano nos Principais Elementos de Despesa

O próximo gráfico traz informações sobre os gastos ao longo dos 4 anos de gestão com os mais relevantes 
elementos de Despesa, incluindo-se custeio e investimentos.

Ao analisar o Gráfico 3 é notório que o elemento de despesa que tem um volume maior de gastos é o da 
“Locação de Mão de Obra” (pagamento terceirizados), junto com “Pessoa Jurídica” (prestação de serviços) são 
os elementos de despesa que apresentam crescentes em todos os anos. No caso da Locação de Mão de obra, 
por mais que se reduzam postos de trabalho, o valor ainda continua a crescer.

Quantidade de Pagamentos Realizados na Gestão

De janeiro a maio de 2017 foram realizados 211 pagamentos, no gráfico a seguir é demonstrado a quantidade 
de pagamentos realizados nos anos de 2013 a 2016:
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No comparativo entre os anos nota-se uma quantidade superior de pagamentos em 2014. Pode-se constatar que apesar 
de um decréscimo de quantidade de pagamentos efetuados nos últimos anos, o valor de recursos gasto foi maior em 2015 e 
em 2016 conforme Gráfico 1, podendo-se concluir que foram pagas notas fiscais com valores superiores aos do ano de 2014.

Recursos PAEX

Os dados do PAEX começaram a ser observados a partir do ano de 2014, neste ano o CEART contou com o 
auxílio financeiro de 37 (trinta e sete) Projetos de Extensão, totalizando orçamento de R$ 216.287,72 divididos 
em elementos de despesas. Para melhor ilustrar os valores utilizados no PAEX, o Gráfico 5 faz a comparação do 
orçamento disponibilizado e o valor efetivamente gasto para cada elemento de despesa:

Em 2014 foram gastos R$ 166.416,63 correspondendo a 76,94% do orçamento disponibilizado para o PAEX. 
Os elementos de despesa com maior gasto foram “Diárias” e “Pessoa Física” respectivamente gastaram 78,37% 
e 77,96% do orçamento disponibilizado, o elemento de despesa com menor percentual de gasto foi “Material 
de Consumo” com 24,39%.

Inicialmente, nenhum dos Projetos fez previsão de orçamento para o elemento de despesa “Pessoa Jurídica 
Empresa Pública”, mas como pode ser notado no Gráfico 5 foram gastos R$ 10.690,00 nesta rubrica, isto foi 
possível devido a transferências orçamentárias de outros elementos de despesa.

        Em 2015 o CEART contou com o auxílio financeiro de 38 Projetos de Extensão, totalizando orçamento 
de R$ 214.478,30 e em 2016 35  Projetos de Extensão, totalizando orçamento de R$ 200.678,75.
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Em 2015 foram gastos R$ 196.632,49 correspondendo a 91,68% do orçamento disponibilizado para o 
PAEX, isto, mostra um avanço no aproveitamento deste recurso, pois, em 2014 do orçamento disponibilizado 
somente 76,94% foi efetivamente gasto. Os elementos de despesa com maior gasto com relação ao orçamento 
foram “Consumo”, “Pessoa Jurídica Empresa Pública” e “Premiações Culturais e Artísticas” que foi gasto 100% 
do orçamento disponibilizado, o elemento de despesa com menor percentual de gasto foi “Permanente” com 
31,69%.

Em 2016 foram gastos R$ 167.947,06 correspondendo a 83,68% do orçamento disponibilizado, o que 
demonstra uma redução com relação ao que foi gasto em 2015, isto, mostra uma redução na utilização 
dos recursos do PAEX/2016. Os elementos de despesa com maior gasto com relação ao orçamento foram 
“Pessoa Física” e “Pessoa Jurídica” com gastos respectivamente de 89,56% e 86,61%. O elemento de despesa 
“Permanente” não teve gasto.

Recursos PRAPEG

Assim como o PAEX os dados do PRAPEG começaram a ser observados a partir do ano de 2014. Em 2014 
o CEART contou com o auxílio financeiro de 08 Projetos de Ensino totalizando orçamento de R$ 83.200,00. 
Para melhor ilustrar os valores utilizados no PRAPEG 2014 o Gráfico 8 faz a comparação do orçamento 
disponibilizado e o valor efetivamente gasto para cada elemento de despesa:
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Em 2014 foram gastos 77% do orçamento disponibilizado para o PRAPEG, totalizando um valor em 
gastos de R$ 63.850,76, destes, o elemento de despesa “Pessoa Jurídica” teve um valor gasto 107% acima 
do orçamento disponibilizado, isto é possível, pois, foram efetuadas transferências orçamentárias de outros 
elementos de despesa, um exemplo foi o valor das passagens que foi utilizado em Pessoa Jurídica. 

Em 2015 o CEART foi contemplado com 09 Projetos de Ensino totalizando orçamento de R$ 62.507,18 
destes foram gastos R$ 59.135,91. Os elementos de despesa “Pessoa Física”, “Permanente” e “Pessoa Jurídica 
Empresa Pública” tiveram o valor do orçamento 100% gasto, já os valores repassados para “Material de 
Consumo” foram transferidos para outros elementos da despesa.

Em 2016 foi disponibilizado 11 Projetos de Ensino totalizando orçamento de R$ 93.418,30.

De acordo com o Gráfico 10, em 2016 foram gastos 58,34% do orçamento disponibilizado para o PRAPEG, 
demonstrando que precisamos melhorar a utilização dos recursos do PRAPEG para o ano de 2017, pois 
em 2015 foram gastos 94,61% do orçamento disponibilizado para o PRAPEG. Os valores gastos em 2016 
totalizaram R$ 54.500,54, destes, o elemento de despesa “Pessoa Física” teve o maior percentual de gastos 
com 81,58% e o menor foi o Material de Consumo em que nenhum valor do orçamento repassado foi utilizado.
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Recursos CAPES/PROAP

 Assim como PRAPEG e PAEX os recursos do CAPES/PROAP começaram a ter seus dados analisados 
no ano de 2014. Recebem estes recursos os Programas de Pós Graduação em Música, Teatro, Design e Artes 
Visuais. Em 2014 os Programas receberam recursos no convênio CAPES/PROAP 802142/2014 no montante 
de R$ 200.900,00 divididos em elementos de despesa de acordo com o Gráfico 11:

Foram gastos até 31/12/2014 62,94% do valor orçamentário disponibilizado, sendo que o elemento de 
despesa que obteve maior percentual de gasto com relação ao orçamento em 2014 foi “Auxílio Financeiro 
a Estudante” com utilização de 87,63%, e o elemento de despesa que obteve menor percentual de gasto foi 
“Pessoa Jurídica” (Hospedagem e Inscrição em Eventos) com 28,08% de utilização do orçamento repassado.

No 1° semestre de 2015 os Programas de Pós Graduação em Música, Teatro, Design e Artes Visuais tiveram 
disponíveis recursos no convênio CAPES/PROAP 802142/2014 no montante de R$ 96.921,15 divididos em 
elementos de despesa de acordo com o Gráfico 12:

Os valores referentes ao PROAP foram gastos até 30 de junho de 2015. O valor efetivamente gasto foi de 
50,73% do orçamentário disponibilizado, sendo que o elemento de despesa que obteve maior percentual de 
gasto com relação ao orçamento em 2015 foi “Passagens” com utilização de 72,73%, e o elemento de despesa 
que obteve menor percentual de gasto assim como em 2014 foi “Pessoa Jurídica” (Hospedagem e Inscrição em 
Eventos) com 21,96% de utilização do orçamento repassado.
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No ano de 2016 foram disponibilizados recursos no convênio CAPES/PROAP 817436/2015 no montante 
de R$ 100.574,21.

 Os valores referentes ao ano de 2016 demonstrados no Gráfico 13 foram gastos até 31 de dezembro 
de 2016. O valor efetivamente gasto foi de 36,78% do orçamentário disponibilizado, sendo que o elemento 
de despesa que obteve maior percentual de gasto com relação ao orçamento disponibilizado foi “Diárias”, 
com 43,08%. Apesar de ter recebido maior orçamento, o elemento de despesa “Passagens”, foi um dos que 
tiveram menor percentual de gasto com relação ao orçamento recebido, ficando atrás somente do elemento 
de despesa “Pessoa Física”, que não efetivou nenhum gasto em 2016.

Recursos PROFARTES

No ano de 2015 o CEART passou a Coordenar os recursos financeiros do Mestrado Profissional em Artes 
que em 2016 teve orçamento de R$ 765.289,58 valor 25,88% menor do que o distribuído no ano de 2015 que 
foi de R$ 1.032.505,95.

Para fins de comparação, segue gastos por elemento de despesa em 2016:
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No ano de 2016 do orçamento repassado para o PROFARTES foram efetivamente gastos apenas 17,76%, 
sendo este valor mais alto que os 4% efetivamente gasto em 2015. A rubrica que teve mais gasto com relação 
ao orçamento repassado foi “Passagens” no ano de 2015 com 11% e “Pessoa Física” no ano de 2016 com 
39,94% do valor. Já as rubricas “Pessoa Jurídica” e “material de Consumo” não obtiveram nenhum gasto no 
ano de 2015, assim como “Premiações Culturais e Artísticas” e novamente “Pessoa Jurídica” no ano de 2016.

Hospedagens

Trazemos os gastos com hospedagens no ano de 2016, conforme gráficos abaixo:

Conforme pode ser visualizado nos gráficos o maior número de hospedagens foi para o PAEX, por causa dos 
inúmeros projetos que trazem convidados para apresentações, cursos e muitas outras atividades de extensão.

Considerações Finais

No ano de 2016 o Setor Financeiro controlou o orçamento e gastos do PNPD para o PPGAV, PPGDESIGN 
e PPGMUS, mas como os valores não somam um montante muito expressivo optou-se por não ilustrar em 
gráficos para uma análise detalhada.

Também em 2016 o CEART gastou 82,58% do orçamento de R$ 1.208.027,43 do Convênio FINEP 
0654/2013, R$ 918.065,00 gasto na rubrica “Equipamento e Material Permanente” e R$ 79.600,00 gasto na 
rubrica “Pessoa Jurídica”. Juntamente com este Convênio FINEP tivemos mais dois convênios MEC SESU da 
Professora Márcia Pompeo e da Professora Maria Cristina da Rosa. O valor referente ao convênio da Professora 
Márcia Pompeo foi recebido no orçamento de 2014 e foi gasto até o ano de 2016, valor orçamentário de R$ 
48.634,17. O MEC SESU da Professora Maria Cristina da Rosa obteve o valor orçamentário de R$ 39.076,36 
no ano de 2015 e pode ser gasto até o ano de 2016.
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Coordenadoria de Informática do Ceart/Cinf-CEART

Servidores:
Patricia Mascarenhas Bonina Zimath - 12/09/2007 a 01/06/2015
Luiz Henrique Vicente ? 01/10/2009 a 18/08/2014
Felipe Antonio Tusset ? 17/08/2010 a 07/11/2014
Lourival Francisco ? desde 04/08/2011 (atual)
Alessandro da Silva Moraes ? 18/08/2014 a 07/2015
Jaqueline Costa Alves ? 13/10/2014 (atual)
Ana Luiza Pederneiras Ballstaedt ? 07/2015 (atual)
Iberê Locks Lima ? 12/04/2017 (atual)
Josiel Souza de Abreu -17/04/2017 (atual)

Coordenação:
Luiz Henrique Vicente - 01/12/2012 a 13/08/2014 
Felipe Antônio Tusset  - 13/08/2014 a 13/10/2014 
Jaqueline Costa Alves  - 13/10/2014 (atual)

No período de 2013 a 2017 houve uma rotatividade significativa na equipe da Cinf-CEART. Em 2014, a 
equipe contou, até setembro, com 4 técnicos universitários.  Em setembro, um destes foi removido para o 
Cefid e a equipe recebeu um técnico que veio removido do Cefid/UDESC. Em outubro, um dos técnicos 
universitários pediu exoneração e outra técnica universitária foi removida da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da UDESC/SETIC-UDESC para a Cinf-CEART. A coordenadoria contou durante 
todo o ano, com o apoio de três bolsistas (um para cada turno) e, de dois estagiários. Em junho de 2015, uma 
técnica universitária foi exonerada. Em julho do mesmo ano, um técnico foi transferido para o Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais-PPGAV e uma servidora veio para a Cinf-CEART, transferida do Departamento 
de Moda do centro de Artes. Neste ano, a coordenadoria contou com o apoio de três bolsistas (um para cada 
turno) e, de dois estagiários, até o final de agosto, quando foi recebido um terceiro estagiário No ano de 2016, 
a equipe permaneceu  com dois técnicos universitários e com uma técnica administrativa. A coordenadoria 
contou, durante este ano, com o apoio de três bolsistas (um para cada turno) e, de três estagiários. Em 2017 
dois técnicos universitários aprovados no concurso público 02/2015 passaram a fazer parte da equipe da Cinf-
CEART. Sendo assim, a equipe passou a ter 4 técnicos universitários (2 de suporte em rede e 2 de sistemas) e 
1 técnica administrativa.  A coordenadoria conta, em 2017, com o apoio de dois bolsistas (um para o turno da 
tarde e outro para o turno da noite) e, de três estagiários.

Quanto ao espaço físico, neste período, a sala da Cinf-CEART e os laboratórios de Informática foram 
reformados, a fim de resolver o problema do piso que constantemente era danificado pelas cadeiras. Foram 
adquiridos microcomputadores novos para os laboratórios II e III, que foram desmontados a montados 
novamente de tal forma que o espaço para circulação dos alunos ficasse melhor disposto, diminuindo o risco 
de queda acidental dos microcomputadores. A sala de servidores também foi reorganizada a fim de ligar o 
maior número possível de servidores no nobreak e eliminar cabos desnecessários ou substituir cabos que 
apresentavam maior probabilidade de ocasionar problemas. A disposição dos móveis na sala da Coordenadoria 
também foi reestruturada a fim de acomodar todos os integrantes da equipe.

Com relação aos softwares, de 2014 a 2017, além dos softwares que já estavam em uso, foi instalado o 
SolidWorks no laboratório III, a página do CEART foi migrada para o Camaleão, gerenciador de conteúdo 
padrão da UDESC, foi feita a customização e implementação do novo sistema de chamados, Ocomon, foi 
instalado o novo Pacote Adobe Creative Cloud no laboratório II, Núcleo de Comunicação e LabDesign e foi 
instalada a nova versão do software SolidWorks no laboratório II.

Entre 2013 e 2017 foram implementadas várias soluções a fim de sanar dificuldades relativas a demandas 
que não estavam sendo atendidas de maneira satisfatória e/ou facilitar o uso da tecnologia para os alunos, 
professores e servidores. Dentre estas implementações, pode-se citar as seguintes: substituição dos rádios 
antigos pelos novos pontos de acesso wi-fi, instalação da fibra ótica no Departamento de Música e de 
Artes Cênicas, substituição dos micros utilizados nos laboratórios de informática II e III, substituição dos 
microcomputadores do lab II por microcomputadores de configuração mais avançada, realocação dos micros 
que saíram dos laboratórios II e II de informática para servidores que estavam trabalhando com micros de 
configuração inferiores, instalação da videoconferência, instalação dos switchs e aparelhos de telefonia voip, 
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migração para o sistema de telefonia voip, instalação física do novo servidor de rede, instalação do Sistema 
Operacional Debian 7.9 no novo servidor, virtualização dos servidores DNS e DHCP, instalação dos novos 
firewalls, unificação dos 3 firewalls que eram utilizados, virtualização do servidor de impressão outsourcing, 
instalação do novo servidor Active Directory (AD) recebido da SETIC para migração do servidor AD do CEART 
para o servidor AD da UDESC, migração do servidor AD do CEART para o servidor AD da UDESC, migração 
de todos os micros do CEART para o domínio corp.udesc.br, migração do servidor de arquivos, instalação 
de um switch no rack de servidores da Cinf-CEART, implementação das redes de acesso wi-fi wl-udesc, wl-
udesc-portal e Eduroam, instalação de novos pontos de acesso wi-fi nos locais onde o sinal não estava sendo 
alcançado e  instalação da impressora 3D no Lab Mad.

Em 2016 foi implementado um novo sistema de registro de chamados para atendimento e suporte, o 
Ocomon. Entretanto, é importante mencionar que a grande maioria dos chamados continua sendo feita via 
telefone e e-mail. 

Durante o período de 2014 a 2017, a Cinf-CEART também participou ativamente dos processos de aquisição 
de equipamentos e softwares para a UDESC, atuando juntamente com a SETIC-UDESC. Atualmente a 
administração da rede conta com:

• 1 servidor de domínio;
• 1 servidor de arquivos e de licença de software;
• 1 servidor atuando como DNS primário da rede;
• 1 servidor de impressão e de licença de software;
• 3 mini storages para backup;
• 1 firewall para toda a rede.

Na sala dos servidores e equipamentos de rede continua sendo utilizado um nobreak 3KVA cujo tempo 
de autonomia é bem limitado. No início de 2017 esta coordenadoria encaminhou solicitação de um projeto 
para ligação dos equipamentos de rede no gerador de eletricidade da UDESC, a fim de garantir a alimentação 
ininterrupta de energia em caso de queda e, nesta data, o processo está em andamento.  A prioridade, no 
momento, é rever a estrutura de cabeamento de rede, tendo como objetivos identificar os cabos, reinstalar 
cabos danificados e retirar cabos desnecessários. Esse processo de verificação teve início em maio de 2017. 
Dentre os projetos que pretende-se desenvolver futuramente nesta coordenadoria, convém destacar o 
término da reestruturação da rede, a implementação de um sistema de inventário para hardware e software e 
a implementação de um sistema para monitoramento da rede.

Recursos Humanos

A Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) do Centro de Artes da Udesc é responsável pelo suporte e 
atendimento ao servidor público do Centro de Artes em seus direitos e deveres, aplicando os princípios legais 
da universidade e da Legislação Estadual. O Setor de Recursos Humanos pautou suas atividades durante estes 
quatro anos de gestão em rotinas que destacadas conforme abaixo:

• Atendimento telefônico e pessoal dos servidores, com indicação de legislação e formulários apropriados;
• Criação e manutenção das pastas atualizadas com os arquivos e registros da vida funcional dos servidores 

lotados no Centro;
• Expedição por meio de comunicações internas, e-mail, cartazes - de informações, avisos e comunicações 

que impliquem diretamente na vida funcional dos servidores;
• Emissão de formulários relativos à: licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença maternidade 

e paternidade, licença luto, licença núpcias, licença para tratar de assuntos particulares, averbações, 
férias, abono de permanência, aposentadoria, afastamento para aguardar aposentadoria, alteração de 
conta corrente, certidão e declaração de tempo de serviço/contribuição, gratificação de insalubridade, 
auxílio funeral, readaptação, inclusão de dependentes, dispensa e designação de servidores, entre outros. 

• Autuação, recebimento e encaminhamento de processos no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe;
• Disponibilização de ficha de transcrição dos assentamentos funcionais;
• Lançamento no SIGRH de inclusão de dependentes, licença-prêmio de servidores, cadastro de novos 
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servidores, lançar e excluir vale transporte;
• Controle de afastamento de servidores para capacitação;
• Controle de movimentações de servidores;
• Realização das admissões em caráter efetivo e temporário;
• Encaminhamento de exoneração de efetivos e substitutos;
• Encaminhamento de contribuição sindical;
• Emissão de comprovantes de rendimentos pelo SIGRH;
• Emissão das folhas individuais de ponto e apuração das irregularidades, elaboração mensal de declaração 

de regularidade de frequência do Centro para a Reitoria;
• Agendamento de consultas médicas junto à gerência de saúde do servidor e acompanhamento (Perícia 

Médica) dos processos de afastamento para tratamento de saúde através do Sistema Integrado de Gestão 
de Recursos Humanos - SIGRH;

• Consulta semanal das portarias publicadas relacionadas ao Centro;
• Comunicação do período de progressão e promoção dos docentes e técnicos administrativos, bem como 

emissão de documentos pelo SIGRH para a montagem destes processos;
• Comunicação, atendimento aos docentes, elaboração de planilha com os nomes dos servidores que 

obtiveram deferimento das solicitação de GDI, e após o período de solicitação, verificação e controle da 
emissão da portaria, atualização de planilha de GDI’s concedidas;

• Realização do recadastramento dos servidores inativos – comunicação, atendimento e inclusão no SIGRH;
• Solicitação de compra e controle mensal do vale transporte de servidores;
• Solicitação prévia e autorização de pagamento de hora-extra dos servidores; 
• Organização, lançamento no SIGRH e controle da escala de férias dos servidores do Centro em dezembro e em 

diferentes períodos do ano.

RH em números

Durante o período de janeiro a dezembro de 2013 registramos:

Número de servidores e substitutos de 2013

2013/01 2013/02
Professores Efetivos 100 99

Professores Substitutos 29 41

Técnicos 61 61

Afastamentos 2013

Professores
 Efetivos

Professores 
Substitutos

Técnicos

Capacitação 12 - 0

Licenças Prêmio 26 - 8

Licenças Saúde 3 0 6

Licenças Maternidade 0 0 2

Licenças Paternidade 0 0 0

Licença para cuidar de 
pessoa da família

0 0 0

Durante o período de janeiro a dezembro de 2014 registramos:

Número de servidores e subsitutos 2014

2014/01 2014/02
Professores Efetivos 99 101

Professores Substitutos 38 34
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Número de servidores e subsitutos 2014

2014/01 2014/02
Técnicos 60 61

Afastamentos 2014

Professores
Efetivos

Professores 
Substitudos

Técnicos

Capacitação 11 - 0

Licenças Prêmio 19 - 7

Licenças Saúde 8 0 14

Licenças Maternidade 0 2 2

Licenças Paternidade 0 0 1

Licença para cuidar de 
pessoa da família

0 0 5

Durante o período de janeiro a dezembro de 2015 registramos:

Número de servidores e substitutos 2015

2015/01 2015/02
Professores Efetivos 96 97

Professores 
Substitutos

31 33

Técnicos 60 60

Afastamentos 2015

Professores 
Efetivos

Professores
Substitutos

Técnicos

Capacitação 5 - 0

Licenças Prêmio 19 - 8

Licenças Saúde 4 0 15

Licenças Maternidade 0 0 0

Licenças Paternidade 0 0 0

Licença para cuidar de 
pessoa da família

0 0 3

Durante o período de janeiro a dezembro de 2016 registramos:

Número de servidores e substitutos 2016

2016
Professores Efetivos 96

Professores Substitutos 31

Técnicos 59
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Afastamentos 2016

Professores 
Efetivos

Professores 
Substitutos

Técnicos

Capacitação 7 - 0

Licenças Prêmio 4 - 2

Licenças Saúde 6 0 5

Licenças Maternidade 1 0 0

Licenças Paternidade 0 0 0

Licença para cuidar de 
pessoa da família

1 0 1

Movimentação funcional

Técnicos:

EXONERADOS

Fábio Egewarth 15/07/2013

Cleber Adriano dos Santos 01/04/2014

Francyne Martins Espíndola 31/05/2014

Felipe Antônio Tusset 07/11/2014

Patrícia Mascarenhas Bonina Zi-
math

01/06/2015

FALECIMENTOS

Sandra Maria de Lima Siggelkaw 29/05/2013

Ana Amélia Dias Vinotti 01/03/2014

APOSENTADORIAS

 

Janete Milis Vieira 14/06/2013

Hellen Fabiana 
Camassola Ghislandi

26/02/2016

Maria Ermita Pereira 17/04/2017

AGUARDANDO APOSENTADORIA

Emília Leite 19/08/2016

Célia Bittencourt 08/02/2017

PRÓXIMOS A REQUEREREM APOSENTADORIA
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Rogério Pereira 2017

Maria Aparecida Clemêncio 2017

ADMITIDOS

Nome Cargo Data
Arthur Reinoldo Freitag Administrador 16/10/2013

Ricardo Brandt Administrador 03/02/2014

Rodrigo Nunes Vitório Administrador 11/02/2014

Rodrigo Moreira da Silva
(entrou pela demissão da Francy-

ne)
Técnico em Educação 10/03/2014

Francisco Alexandre Furtado Alves
(entrou pela demissão do Fábio) Auxiliar administrativo 16/06/2014

Ibere Locks Lima
(entrou pela demissão da Patrícia) Analista de Suporte 12/04/2017

Josiel Souza de Abreu
(entrou pela demissão do Felipe) Analista de Suporte 17/04/2017

TRANSFERÊNCIAS - PERMUTAS

Sara Maria Eufrázio Wilson Anthony Alano

Luciana Correia Matias Manoela Sezerino

Marina Ferraz Sara Maria Eufrázio

Juliana Tavares Leandro Augusto Sampaio

Luiz Henrique Vicente Alessandro da Silva Morais

Célia Pendetado Francyne Martins Espíndola

Jaqueline Costa Alves Marilise Rossini

Francini R. Schmitz Silvia Passos

À DISPOSIÇÃO

Giselle Bion Milton Freitas (Cessão para o ENA)

Docentes:

EXONERADOS

Gustavo Schulz Gattino 01/02/2017

FALECIMENTOS
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Maria Cristina Alves dos Santos Pessi 10/08/2013

José Luiz Kinceler 01/06/2015

Dimas Ricardo Rosa 31/12/2015

APOSENTADORIAS

Anita Prado Koneski 13/10/2013

Neli Klix Freitas 27/08/2013

Cleidi Marília Caivano Pedroso
 de Albuquerque

15/08/2013

Beatriz Ângela Vieira Cabral 18/02/2015

Silvana Bernardes Rosa 27/03/2015 

Yara Rondon Guasque Araújo 31/03/2015

Aparecida Maria Battisti de Abreu 25/08/2015

Maria Izabel Costa 31/08/2015

Valmor Beltrame 13/07/2016

Albertina Pereira Medeiros 18/09/2016

Sandra Meyer Nunes 07/12/2016

Maria Lúcia Batezat Duarte 03/10/2016

Carlos Alberto Krauz 19/06/2017

Vera Regina Martins Collaço 21/06/2017

AGUARDANDO APOSENTADORIA

Luiz Carlos Canabarro Machado

ADMITIDOS

Bianca Scliar 
Cabral Mancini

DAC 01/08/2014

Cristina Moura Emboaba 
da Costa Julião 

de Camargo
DMU 09/09/2015

Flávio Augusto Desgranges 
de Carvalho

DAC 08/09/2015

Thais Lopes Nicolau DMU 01/10/2015

Valeria Maria Fuser Bittar DMU 22/09/2014

TRANSFERÊNCIAS - PERMUTAS

Sandra Mackowieck Coordenadora do Museu

Antônio Vargas Pró Reitor de Pesquisa e Pós Graduação

REALIZAÇÕES
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Destacaram-se as se seguintes realizações no período:

• A criação do Setor de Desenvolvimento Humano
• A Ginástica Laboral
• A Capacitação em Coaching
• Cursos e palestras gratuitos
• Aquisição e implantação do ponto eletrônico

DESAFIOS

Como desafios registram-se os seguintes pontos:

• Evitar a rotatividade na Coordenação. 
• Motivar e reter o capital intelectual que o Centro de Artes possui e os novos contratados para que os 

servidores possam ser além de executores também planejadores e estrategistas. 
• Executar o plano de Desenvolvimento Humano priorizando esta área e equipando o Setor com um 

servidor para tal.

DESENVOLVIMENTO HUMANO

O NDH CEART foi criado para idealizar e concretizar estratégias que auxiliem na promoção da qualidade 
de vida no trabalho e pessoal, na manutenção da saúde individual e coletiva, na integração, na qualificação, 
no aprimoramento e na orientação de servidores na chegada, durante a vida funcional e na aposentadoria 
dos mesmos. Tudo isto visa contribuir para o desenvolvimento do potencial humano e, consequentemente, 
aprimoramento do autoconhecimento, das relações interpessoais e dos processos organizacionais em que os 
servidores do CEART encontram-se inseridos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Gestão de Pessoas

Suporte à vida funcional dos servidores, Banco de dados para movimentação interna, avaliação de desempenho, 
identificação de habilidades e competências de cada servidor, orientar as lideranças nos processos de gestão 
de pessoas.

Coaching

Metodologia que produz mudanças duradouras em um curto espaço de tempo de forma efetiva e acelerada. 
Esta metodologia fornece ferramentas de aplicação prática.

Qualificação

Palestras diversas, Cursos internos “quem sabe ensina”, Cursos formais contratados, auxílio para localização 
de cursos para promoção de técnicos. Divulgação de artigos científicos para disseminação de informações que 
ampliem conhecimentos.

Promoção de saúde do servidor

Ginástica Laboral, Terapias Comportamentais, Grupos de Trilhas/Caminhadas/Corridas, Informações sobre 
Nutrição, Informações para controle de peso, Meditação, outros. Divulgação de artigos científicos para 
disseminação de informações que ampliem conhecimentos.

Segurança no Trabalho
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Ergonomia, reativação da CIPA.

Recepção de novos servidores

Palestra de orientação na chegada, apresentação do local de trabalho, apresentação do novo servidor por 
email à comunidade do CEART, através do Comunica CEART e através de encontro de confraternização.

Despedida de servidores que se aposentam

Promover cerimônia de agradecimento, parabenização, despedida e confraternização entre os servidores 
que se aposentam e os que permanecem ativos.

Integração:

Confraternizações no horário de expediente, Happy Hour depois do trabalho, passeios nos finais de semana, 
Jogos/Gincanas, Sessões de filmes, Reuniões entre técnicos para conversar sobre assuntos da categoria, reuniões 
para apresentar as atividades de cada setor aos demais servidores, outros.

Serviços Gerais

Coordenação:
Andréa Oriques Santos (02/08/2013 a 15/06/2017)
Eliza Cristina dos Santos Vargas (16/06/2017 a 01/08/2017)

Equipe:
Antonio Carlos Cascaes Sandrini - Almoxarifado até 15/04/2015 | Transporte 
Gustavo Pinto de Araújo - Serviços Gerais até 01/06/2014 | Patrimônio 01/06/2014 até hoje.
Valmir Schmitz
Neivaldo Nailton de Aguiar
Cleber Adriano dos Santos - até 01/04/2014 | Exoneração
João Paulo Teixeira - Serviços Gerais até 2015/ 2015 a 2016 Almoxarifado
Eliza Cristina dos Santos Vargas - Protocolo até 06/2017 | Coordenação.

Jardinagem

Ações:

• Cobranças mais efetivas no contrato da jardinagem, exigindo-se as podas mais constantes, limpeza de 
locais ermos, abertura de áreas muito fechadas, plantio de flores, instalação de floreiras na frente do prédio, 
retiradas de algumas plantas e inclusão de outras e, principalmente a adubação dos canteiros (2013)

• Constante cobrança da equipe de jardinagem (contrato complicado e não depende de nós, pois é a Reitoria 
que controla) para que tenhamos podas mais frequentes, cortes de gramas em horários alternativos 
para não importunar as aulas, plantio de flores na entrada do prédio, floreiras, cachepôs, novas mudas, 
adubagem, afofamento de terra... (2016);

Pinturas

Incluem raspagem, lixação, colocação de massa corrida e pintura.

Ações:

• Sala Desenho 4, após trabalho de pintura dos alunos nas paredes novas (2014)
• Sala de Pintura do DAV (2014)
• Sala 02 DMU (2014) 
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• Sala Básica 7 (2014)
• Pintura das divisórias da sala do PPGAV (2015)
• Sala do Depto de Moda (2015)
• Pintura da sala da coordenação de informática – Cinf (2015)
• Pintura, manutenção e reparos na parede da sala B8 que estava com infiltrações
• Pintura no estúdio de música do DMU, parede, portas e janelas (2015)
• Pintura interna de várias salas do DAC (2015)
• Pintura hall do DAV e pichações externas, exceto dia do spray do ano de 2015-1
• Pintura nas estruturas dos bancos externos (parte branca) dos bancos marrons para manutenção 

periódica, de forma que mantenham a aparência de novos e bem cuidados (2015)
• Pintura sala básica 06, no DAC,  com raspagem, lixação, colocação de massa corrida
• Pintura das portas das salas básicas do bloco amarelo (2015)
• Pintura do Núcleo de Comunicação, colocação de novas tomadas, novas luminárias, persianas, rede, 

telefonia, elétrica (2015)
• Pintura rampas e calçadas de cinza (2016)
• Pintura paredes sala 21 DAV (2016)
• Pintura do auditório do Bloco Central (2016)
• Pintura do auditório do DMU (2017)
• Pintura das calhas elétricas do Bloco Central (2017)
• Pintura das escadas do DAV (2017)
• Pintura das paredes dos corredores com tinta acrílica, permitindo a facilidade da limpeza (2017)
• Pintura de todos os corrimãos e guarda-corpos do Centro (DAC – vermelho, DAV - cinza, DMU – verde, 

bloco amarelo – amarelo) (2017)
• Pintura de todas as portas e rodapés do DAC (2017)
• Pintura das portas do DMU (2017)
• Pintura do auditório do DMU (2017)     
• Pintura e revitalização do Deck (2017)
• Pintura e revitalização das mesas de piquenique do deck (2017)
• Pintura dos bancos externos de cinza (2017)
• Pintura e revisão dos bicicletários e lixeiras externas (2017)
• Pintura de lousa negra na parede da sala 03 do DMU para usar como quadro de giz para as aulas regência (2017)

Pendências:

Pinturas e reparos nas salas que tiveram infiltrações e goteiras, iniciando pelas salas do bloco amarelo, 
espaços I e II e dança 2, depois para as salas do DMU, salas de fora e administrativo.    
  
Divisórias

Incluem toda a parte de elétrica, rede, telefonia e afins.

Ações:

• LabDesign e Inventório, onde foi  feito novo layout dos espaços e resolvido o problema de goteira (2014);
• Separação da sala dentro do Depto no DAC (2014)
• Bloco de Design (básica 10), a sala foi dividida e ganhou 02 laboratórios de pesquisa, 01 estúdio de 

fotografia, 01 sala de desenho 4, com colocação de divisórias acústicas. (2014)
• Acompanhamento do processo, solicitação e instalação de divisórias para o PPGT/DAC, Ateliê/DMO,  

Escultura/Cerâmica/DAC (2015)
• Continuação da mudança do PPGT e ProArtes quanto a parede de gesso acartonado e elétrica, bem 

como a sala de bancos e imagens do DAC com reinstalação da divisória interna (2016)
• Colocação de gesso acartonado para dividir as salas 29 e 30 do DAV, incluindo todas as instalações e 

adequações necessárias ao funcionamento de ambas as salas (2016)
• Construção da sala C.A. do DAV com divisórias tipo colmeia (2016)
• Paliativo das divisórias DAV que caíram no temporal de novembro/2016 (2017)
• Separação da sala 11 do DMU para atendimento das orientações de estágios (2017)
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Pendências:

Instalação de divisórias acústicas/drywall na sala de informática do DAV.

Dispensa de Licitação

Ações:

• Dispensa de licitação para materiais de reparo e ferramentas para o bom funcionamento do Centro, uma 
vez que houve muito atraso nas licitações (2014)

• Acompanhamento e retirada com caminhão munk (DL) de doação de duas máquinas no CCT em Joinville 
para o depto de Design. Colocação, instalação, montagem, elétrica, movimentação de máquinas e 
equipamentos para a readequação de espaços para o recebimento (2015)

• Montagem de DL e acompanhamento dos trabalhos de impermeabilização das poltronas do auditório (2015)
• Contratação da empresa especializada em telhado para obra paliativa de manutenção após o temporal 

de novembro/2016

Pendências:

• Execução de DL para construção de um novo sistema de gás externo, paralelo ao existente, incluindo 
novo teste de estanqueidade com o devido laudo. Há um laudo de vazamento e uma reforma executada, 
porém no novo laudo foi verificado vazamento em outro ponto. Assim, deve ser feito o novo reparo e a 
indicação da empresa anterior é de um percurso paralelo

• DL ou licitação para conserto do sistema de incêndio do DAC. Já possuímos o laudo evidenciando o 
problema para ser mais fácil o procedimento de dispensa

• DL para nova impermeabilização das poltronas do auditório do Bloco Amarelo

Plataforma Elevatória

Ações:

• Colaboração na confecção do processo licitatório, acompanhamento da licitação, preparação para a 
montagem (nivelamento do piso) e instalação da nova plataforma elevatória (2013)

• Após interdição de plataforma elevatória do DAV, acompanhamento processo para a aquisição de nova (2014)

Ar Condicionado

Ar Condicionado: inclui aquisição, instalação (colocação e elétrica).

Ações:

• Espaço I (2014)
• Espaço II (2014)
• LIM (2014)
• Serigrafia (2014)
• Xerox (2015)
• Acompanhamento das garantias dos condicionadores de ar, que apresentaram problemas logo após a 

aquisição (2015)
• Instalação dos condicionadores de ar novos e execução da elétrica para efetivar a ligação (2015)
• Secretaria de pós-graduação (2016)
• Antiga sala básica 6 DAC (2016)
• Desinstalação e reinstalação na sala Moda e Sociedade (2016)
• Instalação dos condicionadores de ar de gaveta/janela antigos na sala do Ecomoda (2016)

Pendências:

• Planejado instalação do ar condicionado na sala de ergonomia – sala 71 do Design, copa, cantina, sala 11 
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e 15 DMU, estúdio de fotografia
• Planejado instalação e desinstalação de ar condicionado – Apoteke para a 82

Mudanças:

Inclui colocação de móveis, telefonia, elétrica, rede, manutenções e reparos, dentre outros.

Ações:

• Pintura, reforma e mudanças na sala da Modateca, na BU(2013)
• Mudança do Estúdio de Fotografia do Design para dentro das salas da básica 10 (2013)
• Mudança da sala do Núcleo de produção da Básica 05 para a sala 10 – antigo arquivo permanente (2013)
• Mudança do arquivo permanente para a sala do antigo estúdio de fotografia do Design (2013)
• Instalação do Núcleo de Produção Cultural (2013)
• Readequação do espaço da marcenaria e metal-mecânica, incluindo desocupação, limpeza, retirada de 

parede, colocação de divisórias, transporte de móveis, maquinário e equipamentos (2013)
• Instalação da nova sala do Núcleo de Produção Cultural, onde antes era o arquivo permanente. (2014)
• Núcleo de Comunicação para a básica 5 (2014)
• Secretaria de Pós para o PPGMUS (2014)
• Arquivo permanente para o antigo estúdio de fotografia (2014)
• Transferência da sala 35 – Moda e Sociedade da Mara Rúbia – para a antiga sala do Núcleo de Comunicação (2014)
• Protocolo e Recepção para a antiga sala do RH (2014)
• RH para a antiga sala do Conselho de Centro (2014)
• Secretaria da Pós para a sala 03 do PPGDESIGN (2014)
• Secretaria da Pós para a sala do PPGAV, no DAC (2014)
• Secretaria da Pós para a nova sala do PPGT (2014)
• Novo remanejamento da nova sala da secretaria do PPGT (2014)
• ProfArtes da Sala do Depto de Artes Cênicas para a nova sala do PPGT (2014)
• Ampliação da sala de aula do PPGT (2014)
• Metal-Mecânica para a instalação da nova máquina (2014)
• LIM do Sapiens Parque para o Ceart. Na sala foi feito alguns reparos e ajustes para receber o novo setor, 

como: porta, grade, ar condicionado, película, alarme (2014)
• Cead para a sala 12 DAV, equipamentos professora Maria Cristina Rosa (2014)
• Mudança da Modateca/teciteca do andar térreo da BU para o 3ª andar. Instalações elétricas, telefônicas 

e de rede, movimentação de móveis, troca de fechadura, luminárias, desmontagem e remontagem de 
móveis (2015)

• Mudança no depósito de novos, para liberação do espaço para descer o almoxarifado para o térreo. 
Refeito parede de alvenaria, retirada salinha/parede de madeiras para ampliação, trocada as luminárias e 
adequada a parte elétrica, recolocada/fixada as prateleiras no novo layout (2015)

• Desocupação e limpeza da sala de formatura (Depósito do DAV) (2015)
• Mudança, criação, reforma, pintura, movimentação de móveis e equipamentos na sala do NPC – sala 10 (2015)
• Mudanças, reforma, instalação elétrica, telefonia e rede PPGT (2015)
• Mudanças, reforma, instalação elétrica, telefonia e rede ProfArtes (2015)
• Sala 24 - leitura e escuta do DAV (2015)
• Mudança do depósito da Atlética do DAV para o bloco amarelo, criando o espaço da atlética com divisórias,  

movimentação de móveis e roupas, instalação de ventilador de teto, ajustes de tomadas e interruptores (2015)
• Mudança da sala Moda e Sociedade para a antiga sala do LabDesign (2015)
• Mudança da sala do LabDesign para a atual sala do Núcleo de Comunicação (2015)
• Instalação da secretaria de Pós-Graduação, colocação do piso, rodapé, persianas, móveis, instalação 

elétrica, telefonia e rede (2015)
• Reforma, manutenção e pintura na sala 17, nova sala do PPGMODA, bem como todo o apoio para iniciar 

as atividades (2016)
• Liberação do depósito de materiais do DAC para uso daquele Depto (2016)
• Alteração da sala do almoxarifado, incluindo mudança das estantes (desmontagem e remontagem), 

Construção de uma parede de alvenaria, limpeza das salas, retirada de materiais, pintura, troca de 
luminárias, rede elétrica, tomadas, aquisição de nova porta de acesso, troca de grades, aquisição de 
armários novos, entre outros serviços necessários a utilização do novo espaço (2016)

• Revisão, manutenção, reparos no núcleo de comunicação, juntamente com adaptações devido ao novo 
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layout e melhorias do espaço para atender a LabDesign, incluindo tomadas, canaletas, pintura (2017)

Reforma, manutenção, melhorias, aquisições

Ações:

• Recolocação de iluminação na marquise de entrada do bloco administrativo, após a reforma da mesma e 
de solucionar o problema de goteira/vazamento (2013)

• Ampliação do depósito da Moda com a finalidade de melhor armazenar os manequins, expositores e 
praticáveis (2013)

• Limpeza atrás da cantina, com a retirada da mureta e arrumação da calçada (2013)
• Instalação de ventiladores de teto na sala de serigrafia, colocação de exaustores de parede, bem como 

revisão elétrica com troca de tomadas, colocação de vidros, pintura e mudança do lado da abertura da 
porta. Além disto, foi feita a mudança dos materiais e equipamentos da antiga sala no DAV para a nova 
sala, no Bloco de Design – tijolo à vista (2013)

• Acompanhamento na reforma, pintura, colocação forro, colocação de divisórias, troca de condicionadores de 
ar de gaveta (janela) e troca de móveis (mudanças) da Desenho 4 (Design), incluindo revisão elétrica (2013)

• Pintura, colocado fita antiderrapante nas escadas dos espaços I e II (2014)
• Vedação das janelas da sala de pintura do DAV (2014)
• Salinha para os vigilantes no barracão de madeira (2014)
• Limpeza, reestruturação e reativação no depósito da Moda no barracão de madeira (2014)
• Instalação de exaustor no arquivo permanente (2014)
• Desocupação de uma sala do depósito de materiais e consertos nas paredes e janelas para não passar 

chuva e entrar animais (2014)
• Colocação de grades na sala Desenho 4, após o furto (2014)
• Acompanhamento na colocação do adesivo da plataforma elevatória (2014)
• Lixação e envernizamento de todos os bancos de madeira (2014)
• Acompanhamento e fiscalização na construção do Deck (2015)
• Recebimento e acompanhamento na instalação das poltronas adquiridas para o auditório do bloco 

amarelo (2015)Acompanhamento, movimentação de móveis, retirada de equipamentos para a instalação 
dos pisos laminados nas salas do bloco amarelo, B7 e B8 (2015)

• Preparação com reenquadramento, acompanhamento para a instalação das portas de vidro nas salas do 
auditório, Cinf, secretaria da Pós, Núcleo de comunicação

• Acompanhamento para substituição dos vidros por janelas no DAV, de modo que haja circulação de ar 
no hall de entrada

• Calçada do LIM, com rampa de acessibilidade (2015)
• Revitalização da Praça das Artes, com a colocação de mesas e bancos de cimento, pintura da estrutura 

que dá nome a praça e poda das árvores (2015)
• Recebimento das novas mesas do Laboratório de formas – sala 77 - e colocação das antigas na ecomoda (2015)
• Recebimento e alocação das cadeiras tipo secretária com rodas para as salas de desenho 1, 2, 3, 4, bem 

como destinação das antigas (2015)
• Aquisição de furadeira de bancada (2015)
• Acionado garantia das mesas do auditório que apresentaram broca (2015)
• Acionamento da garantia dos bancos da recepção e corredores que quebraram (2015)
• Fornecimento de materiais e acompanhamento da revitalização da obra de arte do professor Geraldo 

Mazzi, na recepção do Ceart (2015)
• Colocação de películas na modateca na BU, LIM, Informática e sala do setor de compras (2015)
• Construção de calçadas com rampas de acessibilidade, que interligam os diversos blocos do Ceart pela 

arena (2015)
• Reparos e posterior pintura na sala 24 - leitura e escuta do DAV, com disponibilização de móveis, 

instalação de prateleiras (2015)
• Limpeza pesada, com retirada de materiais diversos (levados para a Comcap), destinação dos resíduos e 

readequação do espaço com reposição dos móveis e maquinários na sala da marcenaria/escultura do DAV
• Acompanhamento, revisão, distribuição e nova listagem das mudanças de ramais e sistema de telefonia (2015)
• Novas vagas no estacionamento atrás do barracão do depósito (2015)
• Calçada em volta da Desenho 4 com as sobras das lajotas retiradas do antigo espaço do deck (2015)
• Calçada para a metal-mecânica, ao lado do Bloco Administrativo, com sobras das lajotas retiradas do 

antigo espaço do deck (2015)
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• Reformas, manutenções na sala do LIM, ampliação elétrica, colocação de tomadas, ampliação pontos 
de rede, instalação de ar condicionado, conserto de rachadura interna e externa, colocação de grade e 
película nas janelas (2015)

• Aquisição de máquina de café industrial (2015)
• Aquisição de aspirador de pó e de água profissional (2015)
• Aquisição de fogão 4 bocas para a copa (2015)
• Aquisição de máquina de lavar piso (enceradeira) (2015)
• Aquisição de 2 lixeiras tipo containner para materiais pesados/grandes – 1 CSEG e 1 metal mecânica (2015)
• Acompanhamento, montagem de processo, leis, regras, normas para tentativa de viagem com o ônibus 

da Udesc  ao exterior – Argentina – com alunos do professor André Carreira – DAC
• Retirada, transporte, colocação dos materiais e equipamentos (varetas, bases, passarelas, iluminação, 

suportes e expositores), doados pela Bienal de Design para o Depto de Design
• Substituição dos quadros pautados velhos do DMU, pelos novos adquiridos no ano anterior (2015)
• Limpeza, desocupação, reestruturação da sala de escultura e marcenaria do DAV (2015)
• Retirado do mezanino do espaço I, readequação das calhas de fio, isolamento das tomadas antigas 

e fechamento com massa, colocação de novas tomadas com pintura em preto fosco das mesmas, 
descascamento da parede retirando as bolhas/focos de umidade (2015)

• Reforma e manutenção do auditório, colocação de rodapé, colocação de tomadas, fios embutidos, troca 
das persianas, colocação e ajustes dos novos mobiliários, massa corrida e pintura, colocação de luminárias 
de emergência e extintores de incêndio (2015)

• Acompanhamento na colocação dos pisos da Cinf, Núcleo de comunicação e Secretaria de Pós-Graduação (2015)
• Reorganização do arquivo permanente, colocação de mais prateleiras e estantes (2015)
• Reforma, limpeza e pintura da marcenaria do Design, na sala da metal-mecânica (2015)
• Retirada dos condicionadores de ar de janela da básica 10 (Design), e fechamento dos buracos com tijolo 

à vista para não alterar a estrutura da edificação (2015)
• Acompanhamento na colocação das persianas da sala de desenho 4, do bloco do Design (2015)
• Ajustes na sala do Cinf antes e após a colocação do piso, incluindo rede e elétrica, (nova fiação, canaletas), 

pintura da parede (2015)
• Ajustes nas mesas da sala 77 do DMO para que as novas cadeiras (2015)
• Acompanhamento no recebimento dos móveis, bancos, mesas de centro, mesas de pic nic, mesas do 

auditório, aparadores, (2015)
• Aquisição de 5 bebedouros industriais com capacidade de 500 litros de água por hora para os blocos do Ceart
• Reforma, pintura, manutenção da sala do xerox para receber a nova empresa licitada. Retirada dos 

ventiladores antigos, retirada do ar condicionado antigo e fechamento do buraco, retirada das películas 
personalizadas dos vidros das janelas, arrumação das fiações, caneletas e tomadas, troca de lâmpadas, 
Instalação de ar condicionado e persianas, troca de fechadura (2015)

• Colocação dos trilhos e mão francesas para as cortinas nas salas espaço I e II no DAC (2016)
• Calçada atrás do espaço I do DAC, comrestos das lajotas do antigo espaço do deck, favorecendo o acesso 

ao RU (2016)
• Readequação das barras de iluminação dos espaços I e II DAC (2016)
• Pintura com osmocolor e colocação das cachepôs com plantas no Centro
• Colocação dos pisos nas salas básicas e corredores do bloco amarelo (2016)
• Reforma, manutenção e pintura da sala 14 DMU (2016)
• Reforma, manutenção e pintura sala 05 do administrativo superior devido a goteira/infiltração. Em julho, 

durante o recesso, foram revisadas todas as salas do bloco administrativo superior, quanto à umidade, 
reformas e pinturas (2016)

• Pintura do auditório do bloco central, restauração, elétrica, troca de tomadas, troca de suporte e data 
show, colocação de fita de led, colocação das letras em alto relevo, bem como toda estrutura necessária 
a melhoria e funcionamento do espaço (2016)

• Fixação de vigas de iluminação na sala Oficina de Animação do DAC (2016)
• Instalação de nova rede de encanamentos, devido ao vazamento embaixo da Oficina Metal-Mecânica (2016)
• Construção em alvenaria de parede para separar a sala 71, liberando o acesso de um banheiro no Bloco 

do Design (2016)
• Colocação de piso na sala 77, bem como recolocação de todos os moveis, instalações elétrica, revisão e 

troca de luminárias e lâmpadas para o uso adequado daquele espaço (2016)
• Nivelamento com trama de ferro, contrapiso, piso e forro da ergonomia – sala 71 – Design (2017)
• Substituição das luminárias e lâmpadas do Bloco Central por similares em led, mais duráveis, econômicas 

e não utilizam reatores (2017)
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• Desmontagem do barracão da empresa que foi punida do telado com aproveitamento dos materiais 
(ripas de madeira para o forro da ergonomia, areia, brita e ferro para o contrapiso da ergonomia) após a 
liberação pelo setor de obras (2017)

• Limpeza, destinação de materiais e manutenção do depósito de móveis e equipamentos (antigo almoxarifado) 
para organização, separação e armazenamento de moveis e equipamentos de patrimônio (2017)

• Retirada das lousas digitais do auditório e das salas 2, 12, 14, 15 e 16 do DMU para baixa ou doação do 
patrimônio por falta de uso (2017)

• Reestruturação do layout dos armários dos alunos do DAV do andar superior para o inferior (2017)
• Acompanhamento da instalação da arte adesivada do Concurso de Arte Digital do elevador do Bloco Amarelo (2014)
• Colocação de Placas do Projeto “Banheiro Bacana” para a qualidade dos banheiros do Ceart. Projeto 

desenvolvido entre PROPLAN e Labdesign.

Pendências:

• Reparos estruturais nas passarelas onde há o encontro dos prédios
• Reparo estrutural e estético e posterior pintura nas rachaduras do PPGMUS
• Reforço no vidro/janelão da passarela do DAV. Acertar com o técnico e o engenheiro da segurança do 

trabalho da Orbenk e Udesc
• Papa entulho para o descarte de móveis do depósito de materiais no barracão de madeira. Já há AF do 

papa entulho
• Instalação de mola na porta do hall do Bloco do Design B10
• Pintura da parede da sala estúdio de fotografia 1/3 em preto, conforme solicitação da professora Daniela 

do Design. Aguardando finalização de um trabalho para execução
• Colocação do restante dos pisos nas salas B2 e B4, após a reforma da cobertura. Este serviço está 

planejado para julho, se a cobertura ficar pronta. Já tem empresa licitada e o contato está com o Gustavo
• Sistema de captação de água do DMU para o Administrativo (bomba sapo, canos de 32 com SENS/Furlan 

e conexões)
• Inclusão de peça de tecido blackout na licitaçao para confecção de cortinas para atender as emergências 

do Centro. Trajano costura e dona Deise pode colocar as roldanas e terminais. Iniciar pela sala B2 onde a 
persiana estragou devido à umidade

• Colocação de bate-macas nas salas básicas do Bloco Amarelo, evitando a sujeira nas paredes
• Colocação de rodapés nas salas de aula e corredores do Bloco Amarelo. Não foi possível incluir tal item 

juntamente com os pisos laminados na licitação da época
• Revisão de todas as portas externas do Centro de Artes, incluindo a da sala de pintura do DAV. Algumas 

portas estão com as roldanas gastas, com os alumínios amassados, com problemas nas fechaduras e, as 
de vidro, cedendo

• Um quadro pautado do DMU veio com 4 linhas ao invés de 5 (pentagrama), acompanhar a garantia com 
a Suprimóveis

• Ampliação da sala escura da serigrafia, fechando a sala do depósito atrás da B10, Bloco do Design. Há 
necessidade de separara a mesa de luz (energia) do tanque (água)

• Confeccionar grade de ferro para colocação nos chuveiros do DAV e DAC
• Acústica do DMU
• Piso específico e acústico para o DMU, pois o Paviflex daquele Depto já está no cimento;
• Aquisição de quadros brancos novos para as salas de aula ou colocação de vidro temperado sob medida 

por cima dos existentes
• Reforma geral nos banheiros do Centro
• Aquisição de novas lixeiras externas para o Ceart
• Aquisição de novo forno para a cerâmica
• Aquisição de novos armários para os estudantes
• Aquisição de armários baixos para a atlética e CADU
• Planejamento de substituição de assoalho de algumas salas do DAC. Pensar em especificações acústicas 

e de baixo impacto para o trabalho do DAC
• Revisão, organização e reestruturação do arquivo permanente. Contratar um arquivista para organizar e 

deixar um técnico responsável pelo setor
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Revisões Semestrais

Ações:

• Reparo de todos os banheiros, troca e tampas de almofadas dos vasos, anéis e conectores de vedação
• Dedetização, desratização e limpeza de caixas d’água
• Iluminação externa (refletores, postes, fotocélula)
• Trocas de lâmpadas e reatores queimados do Centro, iniciando pelas salas de aula e laboratórios, depois 

banheiros e corredores
• Pintura rampas, calçadas, bancos e mesas externos de cinza

Revisões Anuais

Ações:

• Reteste e recarga de extintores de incêndio

Veículos

Ações:

• Revisão geral, manutenção com troca de vários itens, nas paratis e na van (2013)
• Elaboração de dossiê sobre a frota de veículos do CEART para entregar ao Reitor em reunião de sua 

comitiva com o Ceart, visando à compra de novos veículos (2013) - 01 Spin
• Acompanhamento da licitação, solicitação de aditivo, preparação da documentação e aquisição de um 

novo veículo para o Centro (2013)
• Processo de abertura de conta e controle de cheque combustível
• Foi feita a manutenção elétrica da nossa van e nas paratis antigas (2014)
• Acompanhamento do processo para aquisição de veículos, sendo adquirido mais 01 spin e 01 van (2014)
• Transferência/doação do veículo parati para a Reitoria (2016)

Pendências:

Os novos procedimentos para uso de veículos oficiais do Ceart estão aguardando definições quanto às 
alterações das resoluções gerais da Udesc. Tais solicitações de alterações foram feitas em conversa com o 
Pró-Reitor de Administração Mateus Fidelis

Eventos

Os eventos incluem transportes, café ou coffee Break, reserva de espaços, locomoção de materiais e 
equipamentos, dentre outros.

Ações:

• Octa Fashion (2013)
• AULOS” - 1ª. Mostra internacional de flauta doce performance e didática (2013)
• EnpModa (2014)
• ANPEDSUL (2014)
• Auxílio, na questão de infraestrutura e afins, para o reconhecimento do curso de Moda – junho/2015
• Acompanhamento, auxílio em todas as comemorações dos 30 anos do Ceart – transporte, movimentação 

de móveis e equipamentos, recebimento de materiais e itens diversos, etc...(2015)
• Acompanhamento e auxílio no desfile da moda – Octa Fashion - (transporte, movimentação de móveis e 

equipamentos, recebimento de materiais e itens diversos) (2015)
• Participação na execução do IDEMI 2015
• Curso para os técnicos, professores, terceirizados e interessados sobre prevenção de incêndios (2015);
• Organização para receber a Comissão para instaurar o PPGMODA (2016)
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• Organização para receber a Comissão Externa de Avaliação (2016)
• Auxílio, na questão de infraestrutura e afins, para o reconhecimento do curso de Música – 2016
• Auxílio, na questão de infraestrutura e afins, para o reconhecimento do curso de Artes Visuais – 2016

Mobilidade e reestruturação do Setor

Ações:

• Mudança do Setor de Protocolo e recepção, reestruturando espaços e funcionários (2013)
• CSEG se tornou responsável pelas diárias (João)
• Construção da nova página do CSEG/CEART/UDESC (2016)
• Instalação do novo sistema de chamados OcoMon Cseg/Ceart/Udesc (2016)

Telhado/Cobertura

Ações:

• Conclusão do telhado da caixa d´água do DAV
• Consertada - atendendo a garantia - as goteiras do Inventório, arquivo permanente, sala 11 administrativo, 

sala 35/82 da professora Mara Rubia (2013)
• Acompanhamento para solução das goteiras/infiltrações remanescentes da reforma da cobertura/

telhado (sala 11 Pesquisa, claraboias, Ateliê, acervo do DMO, portas de entrada do DMU, corredor do 
bloco administrativo superior, Espaço II, Inventório, corredor de cima do DMO, sala 35/82 da professora 
Mara Rúbia) (2013)

• Acompanhamento do processo licitatório, reuniões, pregões, contatos com pessoas, sugestões e histórico 
para a montagem do novo processo de revisão da cobertura\ telhado e da claraboias do Ceart/Udesc (2015)

• Acompanhamento da licitação, contratação e serviços da empresa de reforma do telhado, bem como a 
rescisão do contrato da mesma pelos problemas ocorridos na execução da obra (2016)

• Apoio na montagem de DL para a contratação da empresa especializada em telhado para obra paliativa 
de manutenção após o temporal de novembro/2016

• Abertura, pelos zeladores, dos rufos de cima da sala 77 para escoar a água acumulada para evitar mais 
vazamentos, goteira e infiltrações (2016)

• Retirada de algumas portas de 2 folhas dos corredores do DAV e colocação destas em salas que estavam 
com as portas ruins (Desenho, Depto) devido a inundação da Caixa d‘água em anos anteriores (2016)

• Recuo da porta da escultura para não interferir com barulho na sala 12 do DAV (2016)
• Colocação de grade no PPGMUS (2016)
• Acompanhamento do processo licitatório, reuniões, pregões, contato com pessoas para a montagem do 

novo processo de reforma da cobertura/telhados e clarabóias do Ceart. A reforma iniciou em maio de 
2014 e tem previsão de término em agosto 2017.

Bombeiros

Ações:

• Aquisição e colocação de identificadores dos bombeiros (saída, escada, extintores....) (2013)
• Compra de novos extintores e materiais de combate e prevenção a incêndio (2013)
• Aquisição e colocação de faixas antiderrapantes nas escadas do Centro (2014)
• Teste de estanqueidade de gás no DAV, DL para conserto, novo teste e foi detectado o vazamento em 

outro ponto

Contratos

Ações:

• Redução de postos de ASG e Servente devido à crise financeira (2013)
• Redução de postos e carga-horária dos terceirizados de limpeza e vigilância diante à crise financeira (2016)
• Acompanhamento, organização e fiscalização para substituição do preposto da Cantina por este não 

estar de acordo com as necessidades da comunidade acadêmica (2016)



44 Administrativo

• Atendimento de garantia dos quadros pautados do DMU (2016)
• Atendimento de garantia da máquina de limpeza/enceradeira (2016)
Elétrica

Ações:

• Iluminação, em parceria com o técnico em iluminação Ivo Godois (com a instalação) e DMU (com os 
equipamentos), para as comemorações do outubro rosa Ceart/Udesc (2015)

• Instalação elétrica trifásica da marcenaria do DAV para fixação das máquinas específicas daquele espaço (2016)

Pendências:

• Migração de rede Ceart-Setic, já foi incluída os materiais de elétrica na licitação de materiais elétricos
• Instalação de 100 tomadas (incluídos pelo DAC no processo licitatório de elétrica) nos espaços I e II do DAC
• Dar continuidade na substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de led, iniciando pelas salas 

do Bloco Amarelo. As lâmpadas de led são mais econômicas, duram mais e não necessitam de reatores, 
tornando-se mais baratas

Lista Sistema de Chamados

Tipo de 
chamado

Números 
de 2013

Números 
de 2014

Números 
de 2015

Números 
de 2016*

Números 
de 2017

Total

Ar- Condi-
cionado

37 24 35 10 9 115

Bolsistas 0 1 0 0 0 1

Cantina 14 8 9 7 9 47

Chaveiros e 
Carimbos

70 55 22 20 23 190

Contratos 7 1 0 0 8

Copa/Café 0 0 47 65 55 167

Elétrica 35 48 41 27 19 170

Entrega de 
Chaves

3 5 0 0 0 8

Instalações 
Obras de 

Arte
1 6 6 0 6 19

Limpeza e 
Manutenção

138 98 177 62 78 553

Mudanças 0 0 14 0 0 14

Patrimônio 0 0 0 25 17 42

Protocolo/ 
Correio

0 1 0 0 1

Reserva de 
Espaço

117 129 62 6 3 317

Rede 10 17 29 1 15 72

Telefonia 13 19 16 0 1 49

Transporte 240 231 227 76 47 821

Vigilância 0 1 1 0 0 2

Xerox 3 0 1 0 0 4

Outras 127 185 102 37 27 478

Total 815 829 789 336 309 3078
*Informo que devido à perda dos dados do servidor Ceart/Udesc 2016 não conseguimos confeccionar o relatório de todos os chamados do 
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Festa de fim de ano para os terceirizados 2012 Festa de final de ano para os técnicos 2014

Festa de final de ano dos técnicos 2015
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Mudança da sala de aula do PPGT – saída da Secreta-
ria de Pós  e retorno da sala de aula ampliada, depois o 

retorno da secretaria do Programa com divisória 
novamente entre as salas, reduzindo a sala de aula.

Instalação da plataforma elevatória no Bloco amarelo do Ce-
art
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Árvore de Natal 2014 Árvore de Natal 2015

Aniversários 2015

Festa Junina e aniversariantes em 2015

Festa junina 2016
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Ceart 30 anos

Curso de prevenção a incêndio Debate com candidatos à Reitoria 2015
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Limpeza e reorganização da sala da marcenaria DAV

Garantia dos bancos e mesas adquiridos
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Garantia dos condicionadores de ar que 
apresentaram problemas

Limpeza, organização, readequação, destinação dos 
materiais, reforma, pintura para a ampliação da metal-
-mecânica e instalação da marcenaria do Design 2015
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Limpeza no entorno da geodésica do DAV 2015
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Participação no JISUDESC 2015

Visita guiada pelo profº Antônio Vargas à ex-
posição de Juan Miró no CIC em 2015

Instalação de porta de vidro no Laboratório 
de Informática 2016
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Novembro Azul 2015

Octa Fashion 2015

Instalação de porta de vidro na secretaria de 
Pós-Graduação 2016

Instalação de proteção de vidro e janelas no corredor 
da rampa, evitando alagamentos na sala de pintura 

do DAV
Construção de calçadas com rampas de acessibilida-

de do DAV para arena e outros blocos 2016
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Organização do antigo espaço do almoxarifado para 
acondicionamento dos equipamentos e moveis de 

patrimônio que aguardam doação e destinação  2016.

Instalação porta de vidro no auditório do Bloco Amarelo 

Instalação de porta de vidro no Núcleo 
de Comunicação 2016

Substituição dos vidros da recepção do DAV por ja-
nelas, auxiliando a circulação de ar.
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Instalação dos novos pisos laminados nas salas 
básicas do Bloco Amarelo e corredores 2016

Sala de ergonomia – sala 71 – antes da reforma de pa-
rede de alvenaria para acesso ao banheiro, nivelamento 

do piso com grade de ferro, contrapiso, colocação de 
piso, troca do forro – 2017

Gincana da Laboral Ceart – 2016
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Construção com divisórias do CA do DAV – 2016

Aguardando curso de capacitação para refazer a pá-
gina do Ceart após os problemas no servidor – 2016

Mudança do almoxarifado do andar superior para o 
andar térreo, atendendo a legislação – 2016

Trilha na Costa da Lagoa com a Laboral Ceart – 2016

Pintura das calhas elétricas do Bloco Amarelo – 2017

Paliativo na divisória da sala de Informática
 do DAV – 2016

Divisão da sala 11 – aquário – do DMU para atender 
as orientações de estágio – 2017.
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Pintura do Auditório do Bloco Amarelo –
 seleção das cores

Despedida para aposentadoria do Rogério – 2016

Acompanhamento de todas as etapas que envolve-
ram as manutenções e reformas dos telhados do 

Centro de Artes

Encontro dos técnicos do Ceart na sede da ASUDESC Ra-
tones – 2014

Melhoria paliativa nas portas dos banheiros do Bloco 
Amarelo, retirando a parte inferir e pintando-as de 

tinta preta que pode ser riscada com giz – 2017
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Almoxarifado Ceart

O almoxarifado é o setor responsável pela gestão de bens de consumo. Na Udesc é regulado pela Instrução 
Normativa Nº 005/2011, de 19 de setembro de 2011, podendo ser auditado pelos órgãos responsáveis do 
Estado e internamente pela coordenação do almoxarifado da Reitoria. Foi feita uma auditoria interna no ano 
de 2016, após mudança de local do almoxarifado.

Nessa gestão de 2013 a 2017 foram chefes de serviço:

Antônio Carlos Cascaes Sandrini ( Da gestão anterior até 14/04/2015)
Arthur Reinoldo Freitag (Período: 15/04/2015 a 07/06/2017)

Art. 3º-São atribuições do responsável pelo almoxarifado:

I -Restringir a entrada de pessoas no interior do almoxarifado;
II -Zelar pela perfeita condição de uso, organização do espaço físico e segurança do local;
III-Manter o controle sobre os materiais a receber, sempre em interação com o Setor de Compras para 

acompanhar os prazos de entrega e comunicar eventuais atrasos;
IV-Manter os registros de entradas e saídas atualizados;
VI-Manter  os  itens  de  material  estocados  em  níveis  compatíveis  com  o  consumo  médio  das Unidades 

pela qual é responsável;
VII-Responsabilizar-se por meios seguros de transporte e manuseio dos materiais. 

Conquistas e Realizações:

Durante essa gestão, foram feitos esforços para atender completamente a I.N. favorecendo o melhor controle 
de gastos e uso de bens de consumo. Descreve-se esses esforços abaixo em agrupamentos conforme atividade 
definida pela Instrução Normativa.

Segundo a Instrução Normativa 005/2011:
I –Almoxarifado:  local destinado  à  guarda  e  conservação  dos  materiais  de  consumo,  tendo  a função de 

destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso.
II –Material  de  consumo: é  aquele  que, em  razão do  seu  uso  corrente,  perde  a  sua  identidade física 

em 02 (dois) anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período.
III –Material permanente: é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/

ou tem durabilidade superior a 02 (dois) anos.

Armazenagem:  conjunto  de  procedimentos  técnicos  e  administrativos  que  envolvem  as atividades  de  
recebimento,  estocagem  e  guarda,  conservação,  segurança,  localização e  controle  de estoque.1

Falaremos sobre recebimento, guarda, estocagem e controle nos próximos tópicos. Neste tópico falamos 
sobre a conservação, a segurança e a localização. 

Da localização, o almoxarifado possui dois ambientes, um é o escritório, sala onde trabalham os funcionários 
do setor quando se trata de tarefas de controle e gestão. Um segundo ambiente, o estoque, onde trabalham os 
mesmo funcionários nos momentos de recebimento, estoque e distribuição de materiais. Até 2014 o estoque 
era localizado no segundo andar do prédio de madeira à direita do prédio administrativo. O escritório, nessa 
gestão, ficou na mesma sala do setor de compras.

Idealmente o almoxarifado deve ser localizado em andar térreo abrigando escritório e estoque no mesmo 
ambiente. É de entendimento geral, que o melhor ambiente é aquele estruturado em prédio de alvenaria. 
Desde o início da gestão buscávamos uma forma de adequar o estoque que ainda funcionava em prédio de 
madeira. O estoque ocupava  aproximadamente 80% do segundo andar daquele prédio e contava com acesso 
somente por dois lances de escada.  Até 2014, ainda se justificava o uso de um grande ambiente para estoque 
porquê as compras da UDESC eram feitas em grandes lotes, e muitas vezes em licitações sob o controle da 
SEA. 

1. Definições da Instrução Normativa
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No final de 2013 e início de 2014 o setor de compras e licitações da UDESC passou a fazer uso maior de 
Atas de Registro de Preço, o que permitiu compras de poucas quantidades, partindo de melhor planejamento 
e resultando em menores gastos. Com essa nova realidade, se somou à necessidade de um novo espaço a 
oportunidade de não precisar que este novo local fosse tão grande quanto o que era usado até o momento.

 Se iniciou, então, o estudo de layout e gestão de materiais para a busca por um novo local de instalação. 
Questão fundamental para se conseguir correta estocagem, movimentação e distribuição dos itens de consumo. 
Não se conseguiu espaço em prédio de alvenaria,  mas conseguimos planejar e instalar o almoxarifado em 
andar térreo  do mesmo prédio de madeira, cuidando para garantir espaço suficiente para estoque de 3 meses.  
Abaixo imagens do estudo de layout prévio, sem escala, somente para possibilitar análise da proposta de 
modificação.

Almoxarifado – Disposição Antiga ( Térreo e 1° Piso)

 Figura 1. Térreo – prédio almoxarifado
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Figura 2. 1° Andar Almoxarifado

Nova Disposição do Almoxarifado – Somente Térreo

Figura 3 .Nova disposição Almoxarifado (Somente Térreo)
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Estocagem: ordenamento adequado dos materiais em áreas apropriadas, de acordo com as suas características 
e condições de conservação exigidas.

Com o novo espaço, conseguimos melhorar de maneira significativa a organização e conservação dos materiais 
de consumo. Foram feitas novas prateleiras, e algumas foram desmontadas sendo trazidas do espaço antigo 
para o novo. As prateleiras passaram a compor corredores em que se agrupou o estoque por tipo de produto, 
a saber: Elétrica, Ferragens, Hidráulica, Higiene e Limpeza, Expediente e por fim Gêneros Alimentícios. 

Para a gestão do estoque se utiliza o sistema recomendado na Instrução Normativa, PEPS(Primeiro que 
entra primeiro que sai), para auxiliar os funcionários a lembrarem dessa prática no dia-a-dia do setor foi criada 
uma identificação de lados de entrada e retirada de materiais das prateleiras. Dessa forma itens novos, recém 
comprados, são inseridos por um lado da prateleira e itens a serem fornecidos são retirados pelo outro lado. 
O controle de validade dos gêneros alimentícios e de limpeza e higiene é manual e visual, segundo nosso 
entendimento essa não é a situação ideal, mas segundo consulta que fizemos à reitoria o controle via sistema 
não é liberado para nossa instituição. Ficamos então, limitados pela solução de tecnologia fornecida pelo 
Estado.

Se conseguiu junto ao almoxarifado da Reitoria 6 palets de plástico que suportam até duas toneladas de peso 
cada. Esses palets são mais higiênicos que os antigos de madeira e proporcionam melhor acondicionamento 
de caixas e bombonas. 

Foram adquiridos via pregão de mobiliário padronizado, dois armários de duas portas novos, com prateleiras 
ajustáveis. Um foi destinado para armazenar gêneros alimentícios e um segundo foi destinado para armazenar 
cartuchos e tonners conforme solicita a Instrução Normativa.

Foi solicitada a instalação de um exaustor no ambiente para forçar a ventilação e renovação do ar. Foi 
solicitada em 2017 a inclusão da compra e instalação de um aparelho de ar condicionado no estoque com 
função desumidificar para melhorar a climatização do ambiente e conservação de materiais suscetíveis a 
humidade, caso de todo tipo de papel.

Retiramos do estoque o computador e impressora que eram usados e deixamos à disposição do CEART. Com 
a contratação de telefonia IP, instalamos um ramal no estoque e fizemos a programação dos telefones para que 
o ramal da sala direciona-se ao do estoque e vice-versa caso o telefone estivesse ocupado ou a chamada não 
fosse atendida. Essa configuração permitiu que os funcionários do setor atendessem os solicitantes mesmo 
quando estavam no estoque e permitiu também ligar para fornecedores diretamente do estoque o que agilizou 
atividades de fiscalização, aceitação e recebimento de materiais. 

Recebimento:  é  o  ato  pelo  qual  o  material  adquirido  é  entregue  no  local  previamente designado. 
VII –Aceitação: é a  operação  segundo  o  qual  se  declara,  na  documentação  fiscal,  através  do carimbo de 
“certifico” que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.

O Recebimento de materiais de consumo é feito pelo almoxarifado. Todavia o chefe de serviço responsável 
pelo setor geralmente só faz a aceitação dos pregões em que é fiscal, sendo geralmente os de materiais de 
higiene, limpeza, copa, expediente e alimentício. Demais pregões tinham como fiscal o coordenador de serviços 
gerais ou o coordenador da informática. 

A fiscalização no recebimento de materiais foi intensificada e quando necessário foi acionado o setor de 
gestão de contratos da CLC para notificação e penalização de empresas que não cumpriam com o fornecimento 
de itens conforme descrição licitada.

Distribuição: atividade  que  consiste  na  entrega  dos materiais  aos  setores  requisitantes,  em quantidade, 
qualidade e tempo oportuno.

A solicitação de materiais de consumo é feita via sistema web, para facilitar que o servidor saiba qual produto 
pedir e a quantidade que pede. No início de 2016, fizemos a implantação e mudança para um novo sistema 
web de pedidos gerido pela SETIC que hoje é usado por 8 dos 12 almoxarifados da UDESC. Além de tirarmos 
uma responsabilidade da nossa coordenação de informática, também ganhamos em alguns aspectos.  O novo 
sistema permite gerenciar responsáveis por solicitações em cada setor, tem login IDUdesc e permite ao servidor 
que trabalha no almoxarifado fazer alterações e adequações nos pedidos dos solicitantes evitando retrabalho 
para os mesmos.

A entrega de materiais nos diversos setores requisitantes sofreu modificações devido a falta de terceirizado 
para realizar todas as entregas. Itens pesados como bombonas e bobinas de papel kraft  são sempre entregues 
por terceirizados. A entrega de materiais de expediente e alimentícios passou a ser feita diretamente aos 
servidores que se dirigem ao almoxarifado nos dias agendados conforme a solicitação. Algumas vezes o próprio 
chefe de setor entrega materiais se houver urgência, situação rara.

Para garantir a segurança das pessoas e conservação dos materiais, foi instalado no novo local do almoxarifado 
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uma porta de duas folhas com acesso à rua por meio de rampas, eliminando o uso de escadas no transporte.  
Foi solicitado em Maio de 2017 no pregão de equipamentos diversos um carrinho de transporte mais 
resistente e adequado para o almoxarifado que deve ser entregue no segundo semestre se houver vencedor 
na concorrência. 

Mudanças de menor porte:

Novo e-mail. Para agilizar o dia-a-dia foi feito um e-mail institucional almoxarifado.ceart@udesc.br para 
que se tenha histórico das comunicações do setor, e se estabeleça maior confiabilidade na tratativa com 
fornecedores e outras instituições independente de quem estiver no cargo de chefia.

Nova Impressora. Substituímos a impressão de documentos de registro do formato matricial que utilizava 
impressora emprestada de um servidor do CEART para impressão com impressora multifuncional institucional, 
mais barata silenciosa e rápida.

Novo controle de gastos. No início de 2016 ao analisar dados de consumo de 2015, percebemos a necessidade 
de criar novos centros de custo para registro de consumos destinados a limpeza e higiene, copa, manutenção 
e reformas do centro. Todos estes gastos eram lançados para o departamento de serviços gerais o que tornava 
inviável comparar o gasto do departamento com de outros departamentos administrativos. A mudança também 
permitirá com o tempo o melhor planejamento de compra e análise de gastos com essas atividades.

Interações com a Reitoria e outros Centros de Ensino:

Um canal de comunicação direta entre os chefes de serviço de cada almoxarifado Já é prática adotada faz 
alguns anos pelo almoxarifado da Reitoria. Buscamos intensificar esse relacionamento o que muitas vezes nos 
permitiu e ainda permite conseguir materiais emprestados com outros almoxarifados quando um fornecedor 
não entregava no prazo ou nos entregava um material fora de especificação licitada. O CEART continua tendo 
um ótimo relacionamento com almoxarifados de toda a UDESC.

Sistema de Gestão dos Materiais e Instrução normativa

Sistemas de gestão. Buscando a melhor gestão dos materiais de consumo enviamos em 03/2017 ao 
almoxarifado da Reitoria, e-mail solicitando de maneira formal  e fundamentada a urgente necessidade de 
um novo sistema de gestão do almoxarifado. Nosso entendimento é de que hoje os sistemas informatizados 
geram retrabalho e são ineficientes.

São utilizados 3 sistemas:  o sistema web para padronizar pedidos, o sistema CIASC/SME para planejar 
estoque, lançar compras, entradas, transferências e saídas de material, e um terceiro sistema, o DOCView, é 
usado para imprimir e visualizar relatórios e guias de fornecimento. Os relatórios precisam ainda ser trabalhados 
em sistema Excel para poderem fornecer informação para gestão. 

Em resposta ao questionamento o almoxarifado da Reitoria nos informou que essa configuração de softwares 
ainda é o padrão para todo o Estado sendo exceção a área da Saúde que já usa novo sistema. Em contato com 
o CIASC o almoxarifado da reitoria apurou ainda que não há no curto prazo previsão de novo sistema. 

A Instrução normativa é de 2011, e durante nossa gestão notamos algumas oportunidades de melhorias 
como a inclusão de procedimentos padronizados para inventário por exemplo. Enviamos nossas sugestões 
ao Almoxarifado central que também já estava fazendo estudo para atualização da mesma, as modificações 
devem ser consideradas e nova I.N. é prevista para 2018.

Consumo e Doação de Obsoletos e Reciclados

Para otimizar o uso de espaço, fizemos um esforço por manter atualizada a lista de materiais no sistema de 
pedidos e também por conscientizar e alertar aos diversos departamentos de ensino sobre a disponibilidade 
de materiais de expediente e em alguns casos até para suporte para aulas, caso de algumas disciplinas do DAV, 
DAC e Moda.  Por norma não é permitido a formação de estoques de material de consumo separadamente 
ou concomitante com o almoxarifado, dessa forma conscientizamos os departamentos a solicitar pouca 
quantidade de material a cada vez, o que tem funcionado bem.

Também com objetivo de otimização do espaço foi feito inventário de material obsoleto que foi doado à 
SEA para leilão por meio de processo centralizado e coordenado pelo almoxarifado da Reitoria. Só foram 
encaminhados para esse processo itens sem movimentação nos últimos 12 meses conforme relatório do 
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sistema CIASC.
Foi iniciado no ano passado procedimento de doação de papéis para reciclagem, respaldados pelo decreto 

636/1991 que determina doação de materiais para a fundação Nova Vida. Alguns departamentos começaram 
a separar papéis que antes iam para descarte o que aos poucos gera uma consciência ambiental. Agora o 
almoxarifado passa a centralizar o recebimento desses itens como já fazia com cartuchos, tonners e pneus 
usados, ação prevista no mesmo decreto.

Melhorias a se fazer:

Apesar de todos os esforços e conquistas sempre há espaço para melhoria, visto as restrições de recursos a 
que estamos sujeitos. Com isso em mente recomenda-se à nova gestão as metas abaixo a serem priorizadas 
conforme disponibilidade orçamentária/financeira e de contratação:

• Abrigar em um só ambiente o escritório e o estoque. Se não for possível, o escritório deve ser colocado 
em sala separada ou em último caso em conjunto com o setor de patrimônio ou serviços gerais.

• Incluir nos planejamentos de obras a construção de espaço em alvenaria para o almoxarifado, que 
possa abrigar também o escritório do mesmo.

• Insistir junto à Reitoria pela modernização dos sistemas de gestão e pedidos de materiais;
• Solicitar, quando possível,  ao setor de compras via pregão de equipamentos diversos a aquisição de 

prateleiras de metal e modulares para o almoxarifado, à exemplo do que fez o CAV. Outra possibilidade é via 
pregão de mobiliário planejado comprar prateleiras, em madeira que tenham melhor estrutura e capacidade de 
armazenamento, à exemplo do que fez a FAED.

A chefia do setor recomenda ainda, que seja trabalhada no centro de ensino a noção de que não existe 
atividade meio e atividade fim, a atividade é uma só: atender à sociedade. Nesse quesito serviços de apoio e 
administrativos devem também ser alvo de melhorias e investimentos.
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Patrimônio Ceart

Introdução

Vinculado à Direção Administrativa do Centro de Artes e regulamentado pela Res. CONSUNI 077/2007, o 
Setor de Patrimônio tem como principal função o controle e o zelo pelo patrimônio do Centro, contribuindo 
para a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

Gestão 2013-2017

Durante a gestão 2013-2017 do Centro de Artes a Chefia de Patrimônio foi exercida da seguinte forma:

Período Técnico
Início da Gestão até 31/05/2014 Anderson de Oliveira

A partir de 01/06/2014 
até o final da Gestão

Gustavo Pinto de Araújo

Atividades de rotina

As atividades de rotina foram desenvolvidas normalmente, tais como: cadastramento de novos bens, afixação 
de plaquetas de identificação, emissão e arquivamento de termos de responsabilidade, arquivamento de notas 
fiscais, transferências de centro de custo de bens movimentados, recebimento de doações, empréstimos, 
inventário anual e regularização de alocação de itens patrimoniais. 

Além disso, esse setor contribuiu com o Laboratório Integrado Multimídia (LIM) tendo realizado dispensa de 
licitação para manutenção da Impressora 3D e gerido o empréstimo de equipamentos. 

Destaca-se também a contribuição com a montagem de alguns procedimentos licitatórios, auxiliando na 
obtenção de orçamentos, quantificação de demanda e elaboração de especificações – nesse quesito realizou-
se a licitação de mobiliário planejado e padronizado, incluindo-se novas poltronas para o auditório do Bloco 
Central.

Demais atividades

Em 2014 foi finalizada a Reavaliação de bens, já iniciada na gestão anterior. A reavaliação consiste no 
levantamento de bens antigos de forma que seus valores em moeda corrente sejam atualizados no sistema e 
se tenha uma real quantificação do patrimônio da Udesc, inclusive considerando a depreciação dos ativos. A 
reavaliação foi instituída em todo o Estado de Santa Catarina pela Secretaria de Estado de Administração.

Em 2015 foram adquiridas novas poltronas para o auditório do bloco central do CEART. As antigas poltronas 
foram doadas e entregues na Escola de Educação Básica Hilda Teodoro Vieira (Trindade/Florianópolis).

Neste ano, conseguimos a doação de uma série de itens do Tribunal de Justiça Federal de SC-TJF SC, de 
frigobar, cadeiras a suporte para galões de água.

Auditório com poltronas antigas Auditório com poltronas e mesas novas
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Em 2016, com a nova área destinada ao almoxarifado alocado no piso térreo do “barracão de madeira”, 
o patrimônio passou a dispor de mais espaço para organizar os itens e para que novas baixas possam ser 
efetuadas. Seguem fotos da nova área de depósito e sua utilização.

Patrimônio sucateável em separação para baixa Patrimônio armazenado

O processo de baixa de computadores e equipamentos antigos mediante doação para o Comitê para 
a Democratização da Informática (CDI-SC), iniciado desde a gestão anterior, foi finalizado em 2017. Esse 
processo foi importante para dar baixa em grande quantidade de equipamentos e liberar espaço em depósito. O 
histórico do processo pode ser acompanhado pelo SGP-e - Processo UDSC 00000160/2013. Houve diversos 
impedimentos ao processo devido a proibição de realizar doações durante ano eleitoral.

Capacitação

Participação em curso de capacitação, “Curso de Gestão Patrimonial”, ocorrido no período 04 a 07 de novembro 
de 2014 em Florianópolis. O aproveitamento do curso foi fundamental para conhecimento de procedimentos de 
patrimônio, ciência e atualização a respeito da legislação vigente relacionada ao setor, entre outros.

Baixa de bens

Quanto a baixa de bens, foram descartados bens “incineráveis” (principalmente cadeiras, mesas e armários 
inservíveis) e “sucateáveis” (equipamentos antigos como impressoras, projetores, computadores estragados e 
condenados pela CINF). Para cada baixa é montado um processo e os bens são descartados corretamente seja 
na Comcap, seja em depósitos do Estado.

Em materiais sucateáveis foram baixados cerca de 146 itens. Já para incineráveis foram baixados cerca de 230 itens.

(i) Bens sucateáveis separados para baixa (ii)Situação do depósito – anterior à baixa
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(iii) Situação do depósito – posterior à baixa

(iv) Encaminhamento dos descartes na Comcap (vi) Encaminhamento de sucateáveis para baixa junto 
ao depósito da SEA/SC.

(v) Encaminhamento dos descartes na Comcap

Principais aquisições de material permanente (2013-2017)

No quadro abaixo destacam-se algumas aquisições realizadas, considerando todas as fontes de recursos.

Item Quantidade Valor (R$)
EQUIPAMENTOS DE ILUMINA-
ÇÃO PARA ESPAÇOS 1 e 2 DAC 

- PROJETO FINEP
918.065,00

Computadores, Monitores, 
Notebook, Projetores, Impressoras

102* 249.144,85

Veículos - Van 1 121.000,00
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Item Quantidade Valor (R$)

Veículos - Spin 2 118.453,00

Livros 815 71.304,60

Poltronas do Auditório 116 92.000,00

Cadeiras** 244 41.338,90

Móveis em madeira 
(bancos, mesas, aparadores)

81 38.744,30

Áudio-Vídeo e Instrumentos 
Musicais e Acessórios

41 62.380,79

* Quantidade aproximada   ** Cadeiras, entre outras, para as salas de Desenho

Patrimônio em números

O período da gestão 2013-2017 foi marcado por queda na arrecadação do Estado de Santa Catarina e 
diversas medidas de contingenciamento foram implantadas. Consequentemente houve diminuição dos 
recursos da UDESC que foram destinados para a aquisição de material permanente. 

O quadro a seguir, conforme divulgação da Reitoria, ilustra a situação. Veja-se que, para toda a UDESC, o 
valor despendido com material permanente em 2016 foi inferior ao praticado no ano de 2013.

Fonte: http://udesc.br/noticia/gestores_da_udesc_discutem_panorama_da_universidade_e_acoes_para_2017

No quadro anterior vimos o valor despendido em material permanente para toda a Udesc. No quadro a seguir 
apresenta-se os valores específicos para o CEART. Registra-se em 2016 uma queda de 91,04% em relação a 
média de investimentos dos anos anteriores (2012-2015).
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Pontos importantes e sugestões para próxima gestão

Na gestão atual o setor de patrimônio atuou de maneira bastante integrada com o de serviços gerais, havendo 
uma sinergia positiva no atendimento às demandas de trabalho em ambos os setores.

O setor de patrimônio buscou gerenciar empréstimos de equipamentos de forma menos burocrática.

O depósito de materiais está organizado, mas os processos de baixa precisam continuar acontecendo para 
que a situação seja mantida sob controle. As notas fiscais e o cadastramento de bens estão também atualizados. 

Nota-se que é difícil manter o sistema de patrimônio com os centros de custo de todo o Ceart atualizados, 
isto é, ter segurança de que o que existe de material permanente em cada setor reflete o que está cadastrado 
no sistema. Essa dificuldade se dá pela escassez de pessoal alocado no setor.

A limitação de orçamento para aquisição de material permanente vem prejudicando o atendimento em 
algumas ocasiões, principalmente em relação a mobiliário para equipar setores como PPGModa, Laboratório 
de Iluminação, entre outros. 

Núcleo de Comunicação

Equipe

Entre agosto de 2013 e julho de 2017 o setor teve como coordenadora a jornalista Laís Campos Moser. 
Neste período passaram pelo setor 17 estagiários de jornalismo e 13 bolsistas da área de Design. Atualmente, 
a equipe do setor é composta pela servidora efetiva (jornalista) e dispõe de três vagas de estágio em jornalismo 
e três vagas de bolsa em Design.

Produção de Notícias

O Núcleo de Comunicação produziu entre janeiro de 2013 e julho e 2017 mais de 900 notícias, divulgadas 
no site do Centro e da Udesc. Desta, diversas foram enviadas à imprensa e ao portal do Governo do Estado de 
Santa Catarina (www.sc.gov.br). Abaixo, apresentamos o quantitativo de notícias produzidas nos últimos anos 
e que foram publicadas no Portal Udesc.

2013 2014 2015 2016
2017

(de janeiro a julho)
227 notícias 245 notícias 149 notícias 183 notícias 132 notícias

(Fontes: Secom/Relatórios de Gestão Udesc 2014 e 2015, e Núcleo de Comunicação)

Novo site

Em junho de 2016 o Centro de Artes da Udesc migrou o site da instituição para o modelo oficial até então 
adotado pela universidade. Os sites próprios dos programas de pós-graduação em Artes Visuais, Música e 
Teatro também entraram na mesma plataforma. Com esta mudança, iniciou-se no Ceart o processo de 
descentralização das atualizações, permitindo que cada setor edite o conteúdo de sua página específica.

Nos primeiros seis meses de 2017, de janeiro a junho, o site do Ceart contabilizou uma média mensal de 
35.590 visitas e uma média de 17.253 visitantes únicos.  Usualmente, os acessos ao site do Ceart provêm 
de mais de 100 países, e entre os países que mais acessaram o portal neste período estão: Estados Unidos, 
Alemanha, França, Áustria e México.

No primeiro semestre de 2017 o Núcleo de Comunicação coordenou a migração para o novo portal do Ceart, 
seguindo o novo modelo desenvolvido pela Udesc, com novo layout, melhorias em navegação, organização e 
hierarquização do conteúdo e design responsivo. Em 17 julho de 2017 entrou no ar o novo site, sendo que o 
Ceart foi o primeiro centro da universidade a migrar para o novo portal, oficialmente lançado pela Udesc em 
outubro de 2016. Com esta migração, o endereço do site mudou de ceart.udesc.br para udesc.br/ceart. Mais 
informações nesta notícia divulgada no site do Ceart.

http://www.sc.gov.br
http://www.udesc.br/ceart/noticia/centro_de_artes_da_udesc_atualiza_site_para_novo_modelo_de_portais_da_universidade
http://www.udesc.br/ceart/noticia/centro_de_artes_da_udesc_atualiza_site_para_novo_modelo_de_portais_da_universidade
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        Site de Junho de 2016 a Julho de 2017

                         
                                                                                                            Novo site a partir de Julho de 2017

Boletim Ceart

Em agosto de 2014 retomou-se a publicação do Boletim Ceart, informativo voltado aos servidores (professores 
e técnicos) do centro. A publicação foi repensada em termos de identidade visual, conteúdo, periodicidade 
(mensal) e forma de distribuição (online, por e-mail). De agosto de 2014 a julho de 2017 contabilizam-se 31 
boletins lançados, sendo que todos estão disponíveis para leitura no site do Ceart.

                                                                                             

http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/boletimceart
http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/boletimceart
http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/boletimceart
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Revista Hallceart

De 2013 a 2017 foram publicadas duas edições impressas da Revista Hallceart (números 3 e 4), cada uma 
com três mil exemplares distribuídos gratuitamente internamente, em congressos e eventos do Ceart, em 
formaturas e solenidades, e enviadas para jornalistas, deputados estaduais, vereadores e demais instituições 
relacionadas à área de cultura. 

A revista é uma publicação voltada à divulgação das atividades desenvolvidas no Centro de Artes da Udesc. 
Por meio de entrevistas, artigos, notícias e imagens, a Hallceart aborda a produção realizada nos cursos de 
Artes Cênicas, Artes Visuais, Design, Moda e Música. Entre as seções da publicação, estão textos sobre temas 
de interesse das áreas afins; relatos da produção artística de alunos e professores; e entrevistas com egressos 
sobre suas atuações no mercado de trabalho.

A edição nº 4 teve como temática os 30 anos do Ceart, trazendo artigos com históricos dos cinco departamentos 
que compõem o centro, além de projetos de destaque realizados atualmente na instituição. Todas as edições 
estão disponíveis online no site do Ceart.

                             Hallceart #03                                                                        Hallceart #04

http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/hallceart
http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/hallceart
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Ceart em Números

Em agosto de 2016 foi lançada a segunda edição do CEART em Números, publicação online que apresenta 
números relacionados ao ensino, pesquisa, extensão e gestão do Centro de Artes da Udesc de forma a facilitar 
a compreensão das informações, tanto por parte dos gestores, professores, técnicos e acadêmicos, quanto por 
parte da sociedade. As informações foram obtidas junto aos setores da unidade e sistematizadas pelo Núcleo 
de Comunicação.

Mídias Sociais

A página oficial do Centro de Artes no Facebook teve início em maio de 2013 e até o dia 31 de julho de 2017 
contava com 5.657 curtidas, 5.585 seguidores e 7.378 check-ins. Já a conta no Twitter tem 2.636 seguidores 
até 31 de julho de 2017. No ano de 2016 foi criada uma conta do Centro de Artes no Instagram, contando com 
mais de 751 seguidores até 31 de julho de 2017.

          + 5.600 curtidas na página / + 7.300 chek-ins

            + 750 seguidores

             +2.600 seguidores

Integração com Secom e setores de comunicação da Udesc

Em outubro de 2014 foi lançada pela Secretaria de Comunicação (Secom) a Política de Comunicação da 
Udesc, publicação que envolveu a participação de jornalistas e representantes de comunicação, da reitoria 
e centros de ensino, e teve consultoria do profissional Wilson da Costa Bueno. Naquele ano, o Núcleo de 
Comunicação do Ceart – por meio de sua coordenadora – esteve envolvido nas discussões para formulação 
do documento.

Suporte a eventos

Entre agosto de 2013 e julho 2017, o Núcleo de Comunicação deu suporte a diversos eventos realizados no 
CEART, como encontros, congressos, seminários, mostras, semanas, lançamentos, recitais, apresentações etc. 

Destacamos alguns eventos onde o setor esteve envolvido com alguma, ou variadas, demandas de 
comunicação (entre divulgação nos canais oficiais do Ceart, criação de identidade visual, cartazes, folders, 
certificados, convites, cobertura fotográfica, assessoria de imprensa etc).

• Ceart aberto à comunidade
• Cerimônias de posse e outorga de grau (formatura)
• Ciclos de Investigações do PPGAV
• Ciclos de Palestras, Cursos e Oficinas da Direção de Ensino de Graduação (DEG)
• Congresso internacional “A música dos emigrantes alemães fora da Europa nos séculos 18 e 19”
• Encontros de Iluminação Cênica 
• Encontros de Pesquisa e Extensão do Muse 
• Mosaico Musical – Concerto dos Professores do DMU
• OCTA Fashion
• Oficina Criativa Design + Gastronomia + Artesanato
• Semana Comemorativa Ceart 30 anos 
• Semanas do Calouro 
• Semanas do Design
• Semanas Interdisciplinares da Moda

http://www.udesc.br/ceart/sobreocentro/numeros
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/1765/politicadecomunicacao.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/1765/politicadecomunicacao.pdf
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• Seminários de Estágio do Ceart
• Seminários de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas
• Seminário de Identidade Cultural na Gastronomia de Santa Catarina
• Seminários de Integração do Centro de Artes
• Seminários de Pesquisa em Artes Cênicas
• Seminário Nacional de Pesquisa e Extensão em Moda (SNPEM)
• 20 anos do curso de Moda da Udesc
• 1ª Mostra Internacional de Flauta Doce - Performance e Didática (Aulos)
• 1º Seminário Internacional de Arte e Educação Prisional
• 2º Congresso Bienal da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical (TeMA) 
• 2º Encontro Nacional de Violistas 
• 4ª Conferência Internacional de Design, Engenharia e Gestão para a inovação (Idemi)
• 4º Encontro Nacional de Pesquisa em Moda (ENPModa)
• Recitais de formatura
• Diversas palestras, workshops, oficinas, lançamentos de livros, recitais e apresentações teatrais

Ceart 30 Anos

O Núcleo de Comunicação esteve envolvido em diversas atividades relacionadas aos 30 anos do Centro de 
Artes da Udesc, completados em 11 de dezembro de 2015. O setor auxiliou nas seguintes demandas:

• Campanha de outdoors com o tema Ceart 30 Anos: Educação, Cultura e Excelência;
• Gravação do novo vídeo institucional do Centro de Artes;
• Produção de convites, cartazes e flyers de divulgação para a Semana Comemorativa Ceart 30 Anos;
• Divulgação e assessoria de imprensa da Semana Comemorativa Ceart 30 Anos.

As informações detalhadas sobre os tópicos acima podem ser conferidas ao final deste Relatório de Gestão, 
na seção específica sobre os 30 anos do Centro de Artes.



73Administrativo

En
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Introdução

Nos quatro anos de gestão, a Direção de Ensino (DEG) primou por executar com qualidade as atribuições 
que são de responsabilidade do setor. Para tanto, foi necessário estudar e entender cada uma das atividades 
referentes ao ensino de graduação para que o atendimento a professores e alunos fosse prioritário e eficaz. O 
suporte técnico e o trabalho em equipe foi extremamente fundamental para:

• Supervisionar o planejamento da ocupação docente;
• Coordenar as atividades desenvolvidas, mensalmente, com a Comissão de Ensino, formada pelos Chefes 

de Departamentos e/ou Coordenadores de Curso; apenas o Departamento de Artes Visuais tem um 
professor na Coordenação de Curso; 

• Apoiar e promover a política de formação continuada dos docentes;
• Organizar e coordenar os processos de admissão, avaliação, transferência e exoneração de membros do 

corpo docente; 
• Acompanhar e supervisionar os processos de ingresso, transferências e matrículas dos sete cursos 

oferecidos no Ceart; 
• Coordenar programas de monitoria e de ensino;
• Motivar os estudantes à participação de programas de intercâmbio;
• Acompanhar e supervisionar a execução dos trabalhos acadêmicos e os registros oficiais decorrentes; 
• Dar suporte e instrução técnica às propostas de currículos e suas alterações; 
• Promover atividades de integração entre alunos e professores;
• Recepcionar os calouros, assim como professores substitutos e recém concursados;
• Acompanhar o processo de formatura dos formandos do Ceart.

Essas ações estão descritas com maior detalhe nos quatro Relatório Anuais da DEG (2013, 2014, 2015, 2016 
e 2017), disponíveis em formato digital na página do Ceart, na aba Direção de Ensino de Graduação. No 
presente relatório serão apresentados, de forma resumida, os resultados alcançados no período da gestão 
2013-2017.

Equipe

A equipe inicial foi formada pela professora Teresa Mateiro na Direção, a técnica Luciana Matias na 
Coordenação, pelas técnicas Doroti Ragassi e Ana Elise Inácio e o bolsista Ângelo Fernando Carvalho (FAED). 
Posteriormente, com o pedido de transferência da técnica Ana Elise, o técnico André Manfredini passou a 
compor o grupo. Essa equipe se manteve até o final de 2016 quando a técnica Luciana Matias foi transferida 
para o CEFID, com o seu lugar ocupado pela técnica e nova coordenadora Luana Ceretta (indicada pelo 
grupo). Também passaram pela Direção de Ensino os bolsistas: Fernanda Pimentel (Design), Fernando Tofanini 
(FAED), Ruandra Melo (Moda / CEART), Rayanne Rafael Silva (Moda / CEART), Adriana Magagnin (FAED). 
Na Secretaria de Graduação a equipe que atuou neste quatro anos foi formada pelos técnico(a)s: Ana Luiza 
Maia Ballstaedt (até dez. 2013), Cristiane Maria Vicente, Eliane Carin Hadlich, Célia Maria Célia Bittencourt 
(até Dez. 2016) e Rogério Pereira da Silva (até março 2017).

Comissão de Ensino

Presidente: Teresa Mateiro (02/08/2013 a 01/08/2017)

Técnicas: Luciana Corrêa Matias (02/09/2013 a 02/11/2014)
       Doroti Maria Miranda Ragassi (03/11/2014 a 31/08/2015)
                Luciana Corrêa Matias (01/09/2015 a 12/03/2017)
       Luana Ceretta de Souza (13/03/2017 até á presente data)
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Artes Visuais: Jacqueline Wildi Lins (02/08/2013 a 15/07/2016)
                        Rosana Tagliari Bortolin (01/09/2015 a 03/02/2016)

Artes Cênicas: Márcia Pompeo (02/08/2013 a 14/11/2014)
                          Tereza Mara Franzoni (14/11/2014  a 01/12/2015)
                          Daiane Dordete Steckert Jacobs (03/03/2016 até à presente data)

Música: Alícia Cupani (02/08/2013 a 02/03/2016)
              Leonardo Piermartiri (03/03/2016 até à presente data) 

Design: Albertina Pereira Medeiros (02/08/2013
     Murilo Scóz (20/08/2014  a 30/09/2015)
              Elton Moura Nickel (01/10/2015 até à presente data)

Moda: Mara Rúbia Sant’Anna (02/08/2013 a 30/09/2015)
            Icléia Silveira (01/10/2015 a 31/12/2016) 
   Lourdes Maria Puls (02/02/2017 até à presente data)

Ocupação Docente

Planos de Trabalho Individual (PTI)

No período de 2013 a 2017 observou-se uma crescente exigência da Pró-Reitoria de Ensino para que os 
Planos de Trabalho estivessem plenamente de acordo com a Resolução CONSUNI 029/2009. Assim, a partir 
do segundo semestre de 2014 tentou-se organizar, de maneira diferente, o fluxo de atividades referente aos 
PTI’s. Criou-se um cronograma semestral que foi repassado a cada Departamento e Direções de Pesquisa e 
Extensão na tentativa de minimizar os erros e evitar o retrabalho. Esse cronograma que segue nove passos 
para a sua execução está sendo utilizado, garantindo melhor eficácia na entrega e revisão dos PTI’s. 

Em 2016, devido ao cenário nacional da economia em recessão, a UDESC lançou cinco Instruções Normativas 
(IN) que visaram reduzir despesas com custeio e folha de pagamento. Essas IN’s reduziram, principalmente, 
novas contratações de professores substitutos, a manutenção ou diminuição das horas dos substitutos em 
atividade e a incidência nas licenças dos professores efetivos. Abaixo segue um quadro com um resumo do 
quantitativo de professores e do total de horas de efetivos e substitutos por semestre:

Efetivos
Total de Horas 

de Ensino
Substitutos Total de Horas

2013/2 77 693 40 588

2014/1 85 716 37 533

2014/2 76 746 34 495

2015/1 83 823 31 458

2015/2 82 791 30 387

2016/1 80 716 37 533

2016/2 82 742 31 441

2017/1 76 714 32 486

Em 2017, surgiu a perspectiva real de que os Planos de Trabalho Individuais passassem a ser inteiramente 
em plataforma virtual. O primeiro modelo foi apresentado e contou com a participação da DEG CEART nas 
reuniões. A Pró-Reitoria de Ensino está trabalhando no sentido de introduzir esse novo modelo de PTI em 
2018.



Credenciamento docente

O credenciamento de professores para lecionar em cursos de graduação é regido pela RESOLUÇÃO Nº 
003/2016 – CONSEPE. Nas tabelas abaixo, encontram-se os professores que solicitaram credenciamento 
durante a gestão 2013-2017. As razões de solicitação de credenciamento podem ocorrer por diferentes 
razões como, por exemplo: por alteração do currículo; pelo interesse individual do professor para ministrar 
determinada disciplina; por ser professor visitante ou substituto. Abaixo se encontram as tabelas organizadas 
por ano, contendo o nome dos professores que solicitaram credenciamento em alguma disciplina e seu 
respectivo departamento.

Em 2013 não houve nenhum credenciamento.

2014

Departamento Professores

Música

Alicia Cupani Fabiano
André Ferreira de Moura

Frederico Alberto B.de Macedo
Hans Brandon Twitchell

João Eduardo Dias Titton
Leonardo Piermartiri

Lourdes Joséli da Rocha Saraiva
Luiz C. Mantovani Junior
Luiz Henrique Fiaminghi

Marcos Tadeu Holler
Maria Bernadete C. Póvoas 

Maurício Zamith
Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas

Valeria Maria Fuser Bittar
Viviane Beineke

Artes Visuais Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva

2015

Departamento Professores

Moda

Adriana Martinez Montanheiro
Dulce Maria de Holanda Maciel

Eliana Gonçalves
Icléia Silveira

Lourdes Maria Puls
Lucas da Rosa

Mara Rúbia de Sant Anna
Neide Kohler Schulte
Sandra Regina Rech

Silene Seibel
Soraya de Fátima Silvestre Quirino

Música
Marcia Ramos de Oliveira

Rafael Rosa Hagemeyer

Artes Cênicas Stephan Arnulf Baumgartel
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2016

Departamento Professores

Moda

Dulce Maria de Holanda Maciel
Adriana Martinez Montanheiro

José Alfredo Beirão Filho
Lucas da Rosa

Soraya de Fatima Silvestre Quirino
Eliana Gonçalves

Luciana Dornbusch Lopes
Mara Rúbia Sant´anna

Sandra Regina Rech
Silene Seibel

Lourdes Maria Puls 
Balbinete Silveira 

Neide Kohler Schulte

2017

Departamento Professores

Artes cênicas

José Ronaldo Faleiro
André Luiz A. N. Carreira
Milton de Andrade Leal Jr 

Maria Brígida Miranda 
Valmor Bertrame

Dalva Godoy 
Edélcio Mostaço 

Fátima Costa de Lima 
Stephan Arnulf Baumgartel 

Vera Regina Martins Collaço 
Beatriz Ângela V. Cabral 

Márcia Pompêo Nogueira
Julianna Rosa de Souza

Design

Elton Moura Nickel
Marcelo Gitirana Gomes Ferreira

Marc Barreto Bogo
Maiara Gizeli Dellazen Camillo

Milton José Cinelli

Artes Visuais

Maria Raquel da Silva Stolf
Rosana Tagliari Bortolin

Esdras Pio Antunes da Luz
Elaine Schmidlin

Antonio Carlos Vargas Sant’anna
Julia Rocha Pinto

Sandra Maria Correia Fávero
Silvana Barbosa Macedo

Sandra Makowiecky
Telma Scherer

Aline Nunes da Rosa
Rodrigo Montandon Born

   



2017

Departamento Professores

Música

Acácio Tadeu Camargo Piedade
Alicia Cupani

André Ferreira de Moura
Cristina Emboaba

Frederico A. B. Macedo
Guilherme Sauerbronn

Hans Twitchell
João Eduardo Dias Titton

Leonardo Piermartiri
Lourdes Joséli da Rocha Saraiva

Luigi Antonio Monteiro Lobato Irlandini
Luís Cláudio Barros P. da Silva

Luiz Henrique Fiaminghi
Luiz Mantovani Jr.

Marcos Tadeu Holler
Maria Bernardete Castelan Povoas

Maurício Zamith
Regina Finck

Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas

Teresa da Assunção Novo Mateiro
Thais Lopes Nicolau

Valéria Bittar
Vânia Muller

Viviane Beineke
Camila Costa Zanetta

Cecília Marcon
Fernando da Costa Bresolin

José Leandro Silva Rocha
Marcelo Brombilla

Rafael Dias de Oliveira

Moda

Daniela Novelli
Fernanda Harumi Takano

Dulce Maria Holanda Maciel
Daniela Novelli

Paula Rodrigues Correia

No primeiro semestre de 2017, a equipe da Direção de Ensino realizou um estudo junto aos Departamentos e 
Pró-Reitoria de Ensino para revisar, corrigir ou solicitar novos credenciamentos para os professores do CEART, 
de acordo com os currículos vigentes. Essas informações serviram para alimentar o Sistema Acadêmico (SIGA) 
que estará interligado com o PTI eletrônico, projeto a ser implantado na UDESC nos próximos semestres.

Alterações de carga horária de professores substitutos

Este é um procedimento dinâmico nos Departamentos que requer um planejamento cuidadoso para a 
solicitação de alterações de cargas horárias de professores substitutos. Nas tabelas que seguem encontram-se 
as informações referentes ao número de pedidos realizados por mês durante o período da gestão 2013-2017.
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2013

Janeiro

Fevereiro 8

Março 7

Abril 5

Maio 19

Junho 15

Julho 1

Agosto 11

Setembro 5

Outubro 12

Novembro

Dezembro

2014

Janeiro

Fevereiro 14

Março 1

Abril 12

Maio

Junho 1

Julho

Agosto 16

Setembro 6

Outubro 15

Novembro 15

Dezembro

2015

Janeiro

Fevereiro

Março 18

Abril 8

Maio 2

Junho 2

Julho

Agosto 17

Setembro 1

Outubro 4

Novembro

Dezembro

2016

Janeiro

Fevereiro

Março 19

Abril 9

Maio

Junho 7

Julho

Agosto 17

Setembro 6

Outubro 3

Novembro 3

Dezembro

2017

Janeiro

Fevereiro

Março 7

Abril 14

Maio 6

Junho 4

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Tabela: Alterações de carga horária por ano



Processos seletivos

2013

Área Professor Contratado
Estética e Crítica da Arte e Estética e Filosofia da Arte Elizia Cristina Ferreira

Escultura e Arte e Agenciamentos Culturais Janice Martins

Tecnologia do Vestuário Mariana Battisti

Desenho de Moda Gabriela Kuhen

Teoria Teatral (História do Teatro, Teatro Brasileiro e 
Estética Teatral)

Vivian de Camargo Coronato

Teatro Educação e Orientação de Estágio Curricular 
Supervisionado

Adriana Patrícia dos Santos

2014

Área Professor Contratado
Música – Educação Musical (Estágio Curricular Su-

pervisionado)
Cecília Marcon Pinheiro Machado

Música e Tecnologia Leandro Gumboski

Tecnologia do Vestuário Mary Neuza de Freitas Clasen

Teoria e História da Arte Luciane Ruschel Nascimento Garcez

Artes Midiáticas e Instalação Multimídia Bianca Tomaselli

Música: Instrumentação Musical – Violão e Prática de 
Conjunto

Marcelo Cazarotto Brombilla

Música: Piano, Repertório e Leitura à Primeira Vista Alexandre Gonçalves

Música – Piano, Repertório e Leitura à Primeira Vista Gustavo Schafaschek

Projeto e Gestão em Design Gráfico Marc Barreto Bogo

Música – Piano Thiago Martins Lima

Música – Educação Musical Camila Costa Zanetta

2015

Área Professor Contratado
Prática Projetual em Design Industrial, Materiais e 

Gestão em Design
Tiago André da Cruz

Teatro Educação e Orientação de Estágio Curricular 
Supervisionado

Rosimeire da Silva

Desenho Mecânico e Metodologia do Design Indus-
trial

Maiara Gizeli Dallazen Camillo

Gravura Aline Nunes da Rosa

Música - Canto / Prática Coral Carla Domingues Batista Porto

Música e Tecnologia Musical Não houve candidato aprovado

Teoria Teatral – Dramaturgia e Análise do Espetáculo Antônio Carlos de Oliveira Junior

Música - Música e Tecnologia Musical Daniel Zanella dos Santos

Prática Projetual em Design Industrial, Metodologia 
do Projeto de Graduação em Design Gráfico e em 

Design Industrial e Geometria
Samuel Borges Barbosa
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Área Professor Contratado
Tecnologia do Vestuário Fernanda Harumi Takano

2016

Área Professor Contratado
Prática Projetual em Design Industrial, Materiais e 

Gestão em Design
Tiago André da Cruz

Animação digital Não houve candidato aprovado

Animação digital (Reedição) Rodrigo Montandon Born

Teatro Educação e Orientação de Estágio Curricular 
Supervisionado

Heloisa Marina da Silva

Prática Teatral – Teatro de Animação, Máscaras, Som-
bras

Fabiana Lazzari de Oliveira

Pintura Telma Scherer

Escultura Julia Ancona do Amaral

Projeto Gráfico, Fotografia e Produção da Imagem em 
Movimento

Daniela Souto Resing

Projeto Gráfico e Desenho Pedro Franz Broering

Projeto Gráfico, Teoria do Design e Ergonomia Maurício Elias Dick

Desenho Paula Rodrigues Correia

2017

Área Professor Contratado
Educação Musical Rafael Dias de Oliveira

Educação Musical José Leandro Silva Rocha

Prática Coral/Prática de Regência/Orientação de Es-
tágio Regular Supervisionado

Não houve candidato aprovado

Prática Teatral – expressão corporal e dança Em andamento

Teatro Educação e Orientação de Estágio Curricular 
Supervisionado

Em andamento

Estágio Curricular Supervisionado Em andamento

Comunicação e Cultura em Moda Em andamento

Processos Têxteis e Ergonomia Em andamento

Tecnologia do Vestuário Em andamento

Concurso Público

Neste período os concursos públicos foram realizados em 2013 e 2015:

Área Professor Contratado
Música: Educação Musical – Estágio Curricular Gustavo Gattino (exonerado Jan.2017)

Música: Educação Musical – Prática de Conjunto Valéria Bittar

Prática Teatral: Expressão Corporal e Dança Bianca Scliar

Música: Piano (Licenciatura) – Piano em Grupo Thais Lopes Nicolau

Música: Regência Coral e Prática de Conjunto Cristina Moura Emboaba da Costa

Teatro Educação Flávio Augusto Desgranges de Carvalho



Monitoria

No ano de 2013 foram oferecidas 32 bolsas de monitoria no primeiro semestre, sendo seis para o DAC, DAV 
e DMU e sete para o DDE e DMO e 35 bolsas no segundo semestre, sendo sete para o DAC, DDE e DMO, oito 
para o DMU e seis para o DAV. Além dessas bolsas, existem as monitorias voluntárias. No primeiro semestre 
de 2014 foram selecionados 34 monitores. No segundo semestre de 2014 ficou sob a responsabilidade da 
Direção de Ensino a administração do processo de pagamento dos monitores do Centro por meio do Sistema 
de Gestão de Recursos Humanos do Estado (SIGRH). Nesse sistema é realizado o cadastro de cada monitor, 
a vinculação com a bolsa de monitoria e a emissão da folha de pagamento. Em 2014.2 foram selecionados 33 
monitores. O Programa de Monitoria de Ensino de Graduação teve nova resolução aprovada, Resolução Nº 
091/2014 – CONSUNI, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2015. O número total de vagas de monitoria 
para os anos de 2015, 2016 e 2017 foram 34, sendo distribuídas do seguinte modo: 4 vagas para a Licenciatura 
em Artes Visuais, 4 vagas para o Bacharelado em Artes Visuais, 4 vagas para a Licenciatura em Música, 4 vagas 
para o Bacharelado em Música, 6 vagas para a Licenciatura em Teatro, 6 vagas para o Bacharelado em Design 
(Gráfico e Industrial) e 4 vagas para o Bacharelado em Moda.

Mobilidade Acadêmica

Abaixo segue o panorama com o total de acadêmicos afastados para mobilidade no período de 2013/2 a 
2017/1:

Mobilidade com 
recursos do 
acadêmico

Edital Ciência 
Sem Fronteiras

Edital Santander Edital Prome

2013 14 07 - 02

2014 08 12 01 01

2015 16 09 - 02

2016 06 09 - 02

2017 - - - 02

Projetos de apoio ao ensino de graduação (PRAPEG)

Abaixo estão listados todos os projetos PRAPEG executados no período de 2013.2 a 2017.1:

Edital 2012 (execução em 2013)

1. Gabriela Botelho Mager: Publicação de dados, Formação e Acompanhamento Pedagógico no Ensino
2. Mara Rúbia Sant Anna: Moda e História: Aprendizagens Múltiplas
3. Márcia Pompeo Nogueira: Metodologias e Prática de Ensino do Teatro e da Música: Teatro Playback
4. Murilo Scoz: Equipamento para Práticas Projetuais em Design Gráfico/ LAB Design
5. Maria Raquel da Silva Stolf: Publicação Membrana
6. Regina Finck: Estruturação da Sala de Prática de Conjunto e Práticas Musicais Coletivas
7. Luiz Carlos Mantovani Junior: Estruturação das Disciplinas de Práticas Instrumentais
8. Nara Milioli Tutida: MARMITEX
9. Lourdes Maria Puls: Moda em Ação

Edital 2013 (execução em 2014)

1. Teresa Mateiro: Ações Pedagógicas do CEART
2. Márcia Pompeo Nogueira: A Metodologia do Teatro Comunitário Argentino
3. Célio Teodorico dos Santos: Instrumentos para Prática de Oficina de Marcenaria
4. Neide Köhler Schulte: Desenho de Moda: representação manual e digital dos produtos de Moda
5. Mara Rúbia Sant Anna: Moda e História: aprendizagens múltiplas
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6. Gabriel Ferrão (Sérgio Freitas): Aquisição de Software e Equipamentos de Gravação para o LMT
7. Frederico Alberto Barbosa Macedo: Instrumentalização e Renovação de Material Permanente do LMT
8. Luiz Carlos Mantovani Jr: Melhoria das Condições de Ensino/Aprendizagem do DMU

Edital 2014 (execução em 2015)

1. Teresa Mateiro: Promovendo a graduação: revista, calouros, comunidade, integração, professores, estágios
2. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva: Licenciatura em artes visuais: relações entre teoria e prática na 

formação de professores
3. Maria Raquel da Silva Stolf: Publicação anecoica
4. Regina Melim Cunha: Aula: um encontro sobre publicações de artistas
5. Vera Regina Martins Collaço: Através de imagens e falas: um curso e sua história
6. Walter Dutra da Silveira Neto: Construção de instruções didáticas para o ensino de software cad
7. Mara Rúbia Sant Anna: Ceart 30 anos - moda e história: construção de site colaborativo
8. Luiz Henrique Fiammenghi: Perceptus: atualização bibliográfica e tecnológica
9. João Eduardo Dias Titton: Instrumentação dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura

Edital 2015 (execução em 2016)

1. Teresa Mateiro: Consolidando as ações de integração no ceart
2. Maria Raquel da Silva Stolf: Anecoica e exposição Espécies de escutas
3. Regina Melim Cunha: AULA 02: Efeitos de museu sem museu
4. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva: Licenciatura em Artes Visuais: relações entre teoria e prática na 

formação de professores
5. Nara Beatriz Milioli Tutida: MARMITEX
6. Daiane Dordete Steckert Jacobs: Através de imagens e falas: um curso e sua história
7. Elton Moura Nickel: Anuário Design UDESC 2015/2016
8. Icléia Silveira: Livro diadático de modelagem do vestuário masculino e infantil
9. Lourdes Maria Puls: Desenho manual e digital de vestuário
10. Valéria Maria Fuser Bittar: Saberes tradicionais nos cursos de bacharelado e licenciatura em música
11. André Ferreira de Moura: Laboratório de ensino de violão

Edital 2016 (execução em 2017)

1. Teresa Mateiro: Ensino de Graduação: atividades artísticas, educacionais, científicas e tecnológicas
2. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva: Licenciatura em Artes Visuais: refletindo sobre o projeto 

integrado na formação de professores
3. Nara Beatriz Milioli Tutida: Marmitex
4. Maria Raquel da Silva Stolf: Publicação Anecoica e exposição-audição Espécies de escutas
5. Daiane Dordete Steckert Jacobs: Som em cena: aquisição de equipamentos de som para o curso de 

licenciatura em teatro da UDESC
6. Elton Moura Nickel: Anuário Design UDESC 2016
7. Gabriela Botelho Mager: Produtividade no desenho manual e na Prática Projetual
8. Lucas da Rosa: Livro didático digital de modelagem do vestuário masculino e infantil
9. Maurício Zamith de Almeida: Reforma de mecânica e benfeitorias no piano de cauda Steinway & Sons 

(Auditório do DMU)
10. Frederico Alberto Barbosa Macedo: Compra de computador para o LMT e renovação de assinatura 

NAXOS para o DMU

Trabalho de conclusão de curso (TCC)

Entre 2013/2 e 2017/1 um total de 374 alunos solicitaram defesa de TCC na Direção de Ensino. Dentre 
esses, uma média de 5% dos alunos cancelaram suas defesas. Em 2016 a resolução de TCC foi reformulada, 
o que tornou mais claro o fluxo dos documentos, os direitos e deveres dos envolvidos e sintonizou o texto 
com a realidade atual do Centro em itens como, por exemplo, a qualificação mínima dos membros da banca. 
Esses dados encontram-se no gráfico a seguir com o total de alunos.



Tabela: Número de bancas de TCC por semestre

ENADE

No ano de 2014 participaram do Enade os cursos de Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em 
Música. Os mesmos obtiveram conceito inferior a 4,0, precisando, assim, ter a avaliação in loco no ano de 
2016. Em 2015 o curso de Design (Gráfico e Industrial) participou do Enade obtendo conceitos 4,0 e 3,0 
respectivamente. O Curso de Design Industrial fará avaliação in loco a ser agendada em 2017. 

Regulação dos cursos

• Licenciatura em Teatro em 2016

Renovação do Reconhecimento de Curso

• Licenciatura em Música em 2013
• Bacharelado em Design (Gráfico e Industrial) em 2014
• Bacharelado em Moda em 2015
• Licenciatura em Música em 2016
• Bacharelado em Música em 2016
• Licenciatura em Artes Visuais em 2016
• Bacharelado em Artes Visuais em 2016

Reformas curriculares

A partir Resolução CNE/CP Nº 2 que entrou em vigor a partir de 2 de Julho de 2015, a Udesc propôs uma 
Resolução que define as diretrizes e bases conceituais para a formação inicial em nível superior dos cursos 
de licenciatura da Udesc e para a formação continuada. O estudo desse documento no âmbito da Udesc foi 
realizado, principalmente, por uma Comissão com representatividade de cada um dos centros que oferece 
cursos de licenciatura (Portarias 1240/2015 – prorrogada pela Portaria 0798/2016). Os NDEs e comunidade 
acadêmica foram consultados durante a redação do Projeto Institucional de Formação. O desenho da matriz 
curricular para os cursos de Licenciatura da Udesc ficou composto pelo Núcleo Comum das Licenciaturas 
(936 horas), Núcleo de Estudos de Formação Geral (2.682 horas) e Núcleo de Estudos Integradores para 
enriquecimento curricular (252 horas). No Ceart foram realizadas três reuniões no primeiro semestre de 2017, 
sendo duas com a equipe da Proen (08/03 e 26/06) e uma (03/07) entre os integrantes dos NDEs dos cursos 
de Licenciatura em Música, Artes Visuais e Teatro a fim de pensar conjuntamente sobre a construção desses 
programas curriculares de formação docente. Em 2016, foi aprovada a alteração do Projeto Pedagógico dos 
cursos de Design Gráfico e Industrial (Resolução CONSUNI 081/2015) e do Curso de Bacharelado em Moda 
(Resolução CONSUNI 035/2016) da UDESC.
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Eventos

Semana do Calouro. Esse evento acontece anualmente e é organizado pela Direção de Ensino juntamente 
com os Departamentos e Secretaria de Ensino de Graduação. Tem como principal objetivo recepcionar os 
novos alunos para integrar à comunidade acadêmica, apresentando um panorama geral do Centro de Artes 
e dos cursos que nele estão inseridos. A programação para esta semana também evidencia assuntos mais 
específicos que permeiam o dia a dia dos alunos, tais como: mobilidade acadêmica, compromissos semestrais 
com a secretaria, como e onde procurar assistência ao estudante, bolsas de disponíveis, contato com egressos 
da sua área, etc. De 2013.2 a 2017.1 as ações pensadas para a semana do calouro foram:  palestras, oficinas, 
apresentações musicais, espetáculos teatrais, gincana e debates. Apenas em 2014 ocorreu a Semana Integra 
Udesc juntamente com a Semana do Calouro com palestras, apresentação de movimentos estudantis, 
oficinas, debates e espetáculos organizados pelos representantes dos Diretórios Acadêmicos da Udesc dos 
Centros de Artes (Ceart), de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), e de Ciências Humanas e 
da Educação (Faed).

CEART Aberto à Comunidade. Organizado pela Direção de Ensino do Centro de Artes, o evento Ceart Aberto 
à Comunidade objetiva oferecer aos alunos do Ensino Médio a oportunidade de conhecer os Cursos na área 
de Artes, Design e Moda. Caracteriza-se por apresentar os cursos de Graduação aos estudantes de Ensino 
Médio de escolas da Grande Florianópolis, por meio de apresentações artísticas, exposições, palestras, visitas 
guiadas a laboratórios, salas de aula e Biblioteca do Campus I.

Ciclo de Palestras, Cursos e Oficinas. O Ciclo de Palestras, Cursos e Oficinas é, normalmente, promovido 
pela Direção de Ensino em parceria com os Departamentos. São ações conjuntas que visam oportunizar aos 
alunos de graduação o contato com profissionais de outras instituições de ensino. Os professores convidados 
e os eventos realizados estão resumidos na tabela que segue:

Convidado Evento Ano

Gustavo Andrade de Araújo Palestra: Música e Inclusão

2014

Igor Ortega Rodrigues
Palestra: Uso de cores no ensino de música através 
da partitura colorida e do software CromoTMusic.

Lucimar Bello

Aula aberta: Arte contemporânea, das 
inexistências e das provocações.

Oficina: Praticar artes visuais colaborativas, 
ações inquietas.

Giuliana Simões Palestra: O que é o debate performativo?

Flávio Desgranges Palestra: A pedagogia do espectador.

Jusamara Souza Palestra: Música e Mídia.

2015
Gabriel Levy Oficina: Músicas do Mundo na Escola.

Flávia Narita
Palestra: Música, aprendizagem informal, e a for-
mação de professores a distância: um projeto de 

pesquisa-ação em busca da conscientização.

Eugène Van Erver Palestra: Arte e Comunidade no Mundo: 
Origens e desafios

2016
Marcelo Soler Palestra: O encontro com o OUTRO: uma 

proposta artístico pedagógica de trabalho com 
grupos “identitários”.
Palestra: Da ação artística à encenação: a pro-
posta da Cia.



Convidado Evento Ano

Juarez Dayrell
Palestra: Juventude, Cultura e Educação.

2017

Vania Malagutti

Guilherme Moreira de Melo
Curso: Recursos Tecnológicos e Trabalhos Aca-

dêmicos

Agnes Schmeling Oficina: Práticas Vocais no Ensino Básico.

Marina Marcondes Machado
Palestra: Arte, fenomenologia e infância: uma 

via menos percorrida.

Dia do Professor. Pela primeira vez em 2014 a DEG promoveu a comemoração atividades no dia do professor 
com o objetivo de criar um ambiente de descontração e união entre os professores. Tanto em 2014 quanto em 
2015 foi oferecido um café e uma atividade relacionada com os cursos que o CEART oferece (2014 Música, 
2015 Teatro). Em 2016 o dia do professor caiu no final de semana e, por isso, não houve programação.

Publicações

O Guia do Estudante do Ceart foi elaborado pela Equipe da Direção de Ensino de Graduação, sendo impresso 
em 2014 e divulgado no ano seguinte em formato digital. Encontra-se na página da DEG. A Revista Nupeart 
lançou os seguintes volumes: 11 (2013), 12 (2014), 13 e 14 (2015), 15 e 16 (2016) e 17 (2017.1). A partir 
do volume 14, a Revista passou a ser publicada somente em formato digital na plataforma SEER . Destaca-
se a edição do volume 13 em comemoração aos 30 anos do Ceart. O trabalho de edição foi realizado pela 
Professora Dra. Teresa Mateiro, então, Diretora de Ensino e, em alguns volumes, com editores convidados. A 
Revista também faz parte do Programa de Extensão Nupeart Pro...Move, coordenado pela Professora Rosana 
Bortolin. Dessa forma, foi possível ter um bolsista por ano, alunos do curso de Design que trabalharam tanto 
na parte gráfica da Revista quanto na parte administrativa.

Secretaria de ensino de graduação

Nos relatórios anuais encontram-se dados numéricos acerca de: número de acadêmicos por curso – 
considerando trancamentos, cancelamentos, formandos, transferências, abandonos, afastamentos e 
matriculados; solicitações de matrícula fora de prazo; perda de vínculo por reprovação por frequência; 
solicitações de ajustes de matrícula; e, número de disciplinas isoladas oferecidas por semestre. Para este 
relatório apresenta-se, por semestre, apenas o número total de acadêmicos por curso.

1  http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/index
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Número de acadêmicos por curso

2013.1

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 142

Bacharelado em Artes Plásticas 14

Licenciatura em Artes Visuais 99

Licenciatura em Educação Artística – 
Hab. Artes Plásticas

04

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 106

Licenciatura em Teatro 81

Bacharelado em Design – 
Hab. Design Gráfico

102

Bacharelado em Design – 
Hab. Design Industrial

96

Bacharelado em Moda – Hab. Estilismo 15

Bacharelado em Moda – 
Hab. Design de Moda

219

Licenciatura em Música 160

Bacharelado em Música – Opção: Piano 28

Bacharelado em Música – Opção: Violino 15

Bacharelado em Música – Opção: Violão 12

Bacharelado em Música – Opção: Viola 05

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 07

Total 1105

2013.2

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 127

Bacharelado em Artes Plásticas 06

Licenciatura em Artes Visuais 88

Licenciatura em Educação Artística – Hab. Ar-
tes Plásticas

03

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 93

Licenciatura em Teatro 75

Bacharelado em Design – 
Hab. Design Gráfico

97

Bacharelado em Design – 
Hab. Design Industrial

90

Bacharelado em Moda – Hab. Estilismo 06

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 205

Licenciatura em Música 148

Bacharelado em Música – Opção: Piano 26

Bacharelado em Música – Opção: Violino 12

Bacharelado em Música – Opção: Violão 10

Bacharelado em Música – Opção: Viola 02

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 06

Total 996



 

2014.1

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 166

Bacharelado em Artes Plásticas 08

Licenciatura em Artes Visuais 120

Licenciatura em Educação Artística – Hab. Artes Plásticas 03

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 107

Licenciatura em Teatro 124

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 106

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 104

Bacharelado em Moda – Hab. Estilismo 11

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 225

Licenciatura em Música 183

Bacharelado em Música – Opção: Piano 32

Bacharelado em Música – Opção: Violino 14

Bacharelado em Música – Opção: Violão 15

Bacharelado em Música – Opção: Viola 02

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 09

Total 1229

2014.2

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 157

Bacharelado em Artes Plásticas 05

Licenciatura em Artes Visuais 109

Licenciatura em Educação Artística – Hab. Artes Plásticas 01

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 86

Licenciatura em Teatro 114

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 111

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 91

Bacharelado em Moda – Hab. Estilismo 05

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 248

Licenciatura em Música 169

Bacharelado em Música – Opção: Piano 33

Bacharelado em Música – Opção: Violino 14

Bacharelado em Música – Opção: Violão 15

Bacharelado em Música – Opção: Viola 02

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 08

Total 1168
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2015.1

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 147

Bacharelado em Artes Plásticas 02

Licenciatura em Artes Visuais 106

Licenciatura em Educação Artística – Hab. Artes Plásticas 01

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 55

Licenciatura em Teatro 156

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 91

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 85

Bacharelado em Moda – Hab. Estilismo -

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 155

Bacharelado em Moda 45

Licenciatura em Música 159

Bacharelado em Música – Opção: Piano 27

Bacharelado em Música – Opção: Violino 08

Bacharelado em Música – Opção: Violão 16

Bacharelado em Música – Opção: Viola 03

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 06

Total 1062

2015.2 Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 123

Licenciatura em Artes Visuais 93

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 41

Licenciatura em Teatro 140

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 86

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 75

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 144

Bacharelado em Moda 43

Licenciatura em Música 139

Bacharelado em Música – Opção: Piano 24

Bacharelado em Música – Opção: Violino 08

Bacharelado em Música – Opção: Violão 12

Bacharelado em Música – Opção: Viola 03

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 08

Total 939



2016.1

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 137

Licenciatura em Artes Visuais 97

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 22

Licenciatura em Teatro 187

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 90

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 84

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 101

Bacharelado em Moda 91

Licenciatura em Música 152

Bacharelado em Música – Opção: Piano 26

Bacharelado em Música – Opção: Violino 11

Bacharelado em Música – Opção: Violão 15

Bacharelado em Música – Opção: Viola 05

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 06

Total 1024

2016.2

Curso Vínculo

Bacharelado em Artes Visuais 116

Licenciatura em Artes Visuais 87

Bacharelado e Licenciatura em Teatro 17

Licenciatura em Teatro 167

Bacharelado em Design – Hab. Design Gráfico 87

Bacharelado em Design – Hab. Design Industrial 82

Bacharelado em Moda – Hab. Design de Moda 97

Bacharelado em Moda 91

Licenciatura em Música 140

Bacharelado em Música – Opção: Piano 23

Bacharelado em Música – Opção: Violino 11

Bacharelado em Música – Opção: Violão 14

Bacharelado em Música – Opção: Viola 05

Bacharelado em Música – Opção: Violoncelo 05

Total 939

Além desses dados, a Secretaria de Ensino de Graduação, anualmente, solicita que os alunos ingressantes 
respondam a um questionário que tem por objetivo conhecer e traçar o perfil desses alunos. Os dados são 
organizados por meio de gráficos que estão disponíveis nos Relatório Anuais da Direção de Ensino do Ceart. O 
questionário é composto por perguntas sobre: sexo, etnia, faixa etária, estado civil, se tem filhos, naturalidade, 
renda familiar, com quem moram, se tem necessidade de moradia estudantil, grau de escolaridade dos pais, tipo de 
instituição onde cursou o ensino médio (pública, privada) e modalidade (regular, supletivo, EJA, profissionalizante), 
se fez curso pré-vestibular, modalidade de ingresso (sisu, vestibular, transferência externa, retorno de diplomado), 
motivos pela escolha do curso, expectativas quanto ao curso escolhido, motivo da escolha da universidade, 
principal meio de descolamento para a universidade e se possui curso superior completo.

Coordenação de estágios

A gestão 2014-2017 teve como meta promover os estágios curriculares dos cursos oferecidos pelo Ceart. 
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Estiveram à frente da Coordenação Geral as professoras Gislene Natera (2013-2015) e Heloise Vidor (2016-
2017), com suporte da equipe técnica da Direção de Ensino, em especial da técnica Doroti Ragassi. Em média 
o Ceart tem tido semestralmente 133 acadêmicos matriculados nas disciplinas de estágio. Durante esse 
período o Comitê de Estágios, formado pelos coordenadores de estágio de cada um dos departamentos, teve 
reuniões mensais e, em conjunto, pensaram, planejaram e decidiram diversas ações pedagógicas. Destacam-se 
prioritariamente três ações: Resolução de Estagio, Ciclo de Palestras, Cursos e Oficinas, e Seminário Geral de 
Estágios do Ceart. O Comitê de Estágios trabalhou na atualização da Resolução de Estágios do Ceart (Resolução 
08/2016 CEART) com vigência a partir de 26 de outubro de 2016. O Ciclo, promovido pela Direção de Ensino, 
foi em grande parte pensado para os Cursos de Licenciatura, privilegiando os acadêmicos matriculados nos 
estágios curriculares supervisionados. E, o Seminário Geral de Estágios do Ceart foi realizado regularmente 
no final do segundo semestre, momento em que os licenciandos apresentam seus trabalhos desenvolvidos 
durante os estágios, discutem e aprendem com os colegas do Ceart. Além disso, a Coordenação de Estágio do 
Ceart, no ano de 2016, organizou o site do estágio criando formulários e redigindo orientações para facilitar 
aos docentes e discentes o encaminhamento das atividades.

Sugestões para a próxima gestão

• Criar um informativo mensal de prazos e compromissos da DEG para os Departamentos.
• Ampliar o CEART Aberto à Comunidade e alinhar com à ideia que está sendo desenvolvida pela Pró-

Reitoria de Ensino “Feira das Profissões”.
• Continuar o estudo acerca da elaboração de fluxogramas para as atividades, dando uma cara mais 

profissional ao Design e criar para outras atividades além das existentes.
• Oferecer treinamento para os chefes e secretários dos departamentos acerca das rotinas administrativas 

necessárias para as rotinas de professores e alunos. Criar um documento tipo: Guia do Professor.
• Reavaliar a responsabilidade de algumas atividades que foram sendo absorvidas pela DEG. Alguns 

exemplos: distribuição de salas para os departamentos; procedimentos que envolvem a compra de 
passagens e o pagamento de pró-labore para professores convidados; estabelecer parcerias com outros 
setores para a realização de eventos (Semana do Calouro, Ciclo de Palestras, Ceart Aberto à Comunidade, 
Dia dos Professores, Dia do Egresso) 

• Pensar mais sistematicamente como atender alunos com algum tipo de problema psicológico.
• Rever o cálculo utilizado no Edital complementar relativo ao PROME Internacional referente à seleção 

do candidato, pois os critérios utilizados na avaliação (cálculo) não abarcam todas as variáveis possíveis 
do currículo do aluno. 

• Acompanhar o desempenho dos alunos que entram via SISU, uma vez que está havendo muita evasão. 
Promover cursos de formação para o desenvolvimento de habilidades específicas como, por exemplo, 
construção do texto acadêmico. 

• Acompanhar, supervisionar e promover atividades em conjunto com os departamentos, em especial com 
os NDEs, visando a qualidade dos cursos de graduação e, consequentemente, um melhor desempenho 
dos acadêmicos no ENADE. O mesmo se aplica às avalições in loco.

• Acompanhar os egressos alinhando com as atividades da PROEN e PROEX. Está previsto o Dia do Egresso 
para 16 de agosto de 2017. 

• Manter a Semana do Calouro e repensar estratégias para que todos os calouros participem. Há 
necessidade dos professores apoiarem essa iniciativa. As atividades informativas sobre a vida acadêmica 
são fundamentais para os ingressantes e, por isso, recomendamos a permanência dessas informações.   



92 Administrativo

Pe
sq

ui
sa



Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
Logo em seu começo, a Gestão 2013/17 do Centro de Artes desenvolveu um plano de ações estratégicas 

para a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. A implementação destas ações foi iniciada sob a coordenação do 
professor Antônio Carlos Vargas de Sant´Anna, e no último ano, com o afastamento deste para assumir a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC, teve a coordenação do Professor Murilo Scoz. Em virtude 
da então implantação de alguns programas e da perspectiva de abertura de outros, o plano de ações da DPPG 
teve como principais objetivos a consolidação da Pós-Graduação no Centro de Artes e o aperfeiçoamento das 
atividades de pesquisa e divulgação científica.

Na descrição que segue, as ações da DPPG durante a Gestão 2013/17 são apresentadas em tópicos, 
buscando esquematizar as diferentes atividades vinculadas a esta direção.

a) Pós-Graduação

No tocante à pós-graduação, entre as principais metas do plano de ação, destacaram-se: (a) elevação das 
notas dos programas de pós-graduação do centro; (b) implantação dos novos doutorados; (c) estruturação 
dos doutorados já implantados; (d) viabilização e apoio aos mestrados profissionais e (e) aperfeiçoamento dos 
processos de credenciamento e recredenciamento.

O período que antecedeu à gestão teve como principal marco institucional a implantação do Regimento Geral 
da Pós-Graduação da UDESC (conforme a Resolução Nº 013/2014 – CONSEPE). A partir de tal documento, 
a maior parte dos procedimentos administrativos, bem como muitos aspectos pedagógicos, passaram a ser 
definidos por um regramento comum a toda a universidade, criando processos mais afinados a uma política 
institucional de Pesquisa e Pós-Graduação. Ao mesmo tempo, tal medida permitiu um alinhamento estratégico 
das atividades científicas da UDESC às diretrizes das agências de fomento, como CAPES e CNPq.

Na esteira de tais definições, o CEART unificou as secretarias dos cinco programas do centro, criando a 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação, sob a coordenação da técnica Célia Maria da Silva, e que passou a 
contar ainda com os técnicos Edson Adriano de Souza e Rodrigo Moreira da Silva. Pela escala entre os técnicos, 
a secretaria funciona em dois turnos, atendendo todo o público de professores e discentes da pós-graduação. 
Desde a implantação da secretaria, as atividades relativas aos registros acadêmicos ficaram a cargo do setor, 
como as matrículas e declarações, a organização e manutenção de documentos e dados dos alunos, a confecção 
dos históricos escolares e dos diplomas e ainda dos diários de classe dos professores. Com a nova Secretaria, 
deu-se sequência ao projeto de implementação do Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) na pós-graduação do 
CEART. Este processo ainda não está concluído e evidenciou a necessidade de ajustes e adaptações para os 
procedimentos da pós-graduação. Contudo, houve avanços relevantes e procedimentos de grande importância 
passaram a ser realizados eletronicamente, como as matrículas dos alunos ingressantes, as matrículas on-line dos 
alunos veteranos, os atestados de frequência e de vínculo e a gestão dos diários eletrônicos.

Atualmente, o Centro de Artes conta com cinco programas de pós-graduação: Teatro (mestrado e doutorado 
acadêmicos), Artes Visuais (mestrado e doutorado acadêmicos), Música (mestrado acadêmico), Design 
(mestrado acadêmico) e Design de Vestuário e Moda (mestrado profissional). Neste semestre, também foi 
encaminhado o processo do doutorado em Design, que se encontra em tramitação nos conselhos superiores, 
com previsão de início em 2018. Por fim, destacam-se também o início das atividades do Mestrado Profissional 
em Artes – PROFArtes / UDESC, de caráter multicêntrico, voltado à formação profissional para o ensino de 
Artes e que conta com 10 IES associadas de diferentes estados do Brasil. No quadro abaixo, é apresentada 
última avaliação dos programas do CEART, referente ao triênio 2010, 2011 e 2012, com a data de implantação 
de cada curso.

CEART

Mestrado em Design (2011) 3

Mestrado em Teatro (2002) 5

Doutorado em Teatro (2008) 5

Mestrado em Artes Visuais (2005) 4

Doutorado em Artes Visuais (2012) 4

Mestrado em Música (2007) 3

Mestrado Profissional em Artes - ProfArtes 4

Mestrado Profissional em Design de vestuário e Moda (2017)* 3
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Com relação à evolução dos programas, a CAPES iniciou em 2017 o processo de Avaliação Quadrienal, 
referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. O calendário do processo de coleta de dados começou 
em fevereiro de 2017 e a publicação final da avaliação (já após a análise dos recursos) se dará em 20 de 
dezembro. Por tal cronograma, é muito importante para as ações futuras desta direção levem em consideração 
os resultados que serão divulgados com os relatórios específicos de cada programa. Ao longo da presente 
gestão, os relatórios do triênio anterior foram consultados e utilizados para apoio às iniciativas e ações dos 
programas, visando o atendimento das sugestões do comitê avaliador de cada área.

Com a estruturação dos programas do centro, o oferecimento de bolsas aos alunos da Pós-Graduação passou 
a ser um mecanismo importante para o desenvolvimento das atividades de pesquisa em nível de mestrado e 
doutorado. Nos dois quadros a seguir, temos respectivamente a evolução do montante de recursos aplicados 
para bolsas tipo DS (demanda social, da CAPES) e as bolsas de monitoria (PROMOP), de 2013 a 2016.

2013 2014 2015 2016

Centro
Nº 

Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Ceart 77 1.508.100,00 87 1.784.400,00 85 1.748.400,00 84 1.730.400,00

Quadro 2 - Cotas de bolsas DS do CEART

2013 2014 2015 2016

Centro
Nº 

Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Nº 
Bol-
sas

Valor/ano
R$

Ceart 24 471.200,00 24 499.200,00 24 499.200,00 24 499.200,00

Quadro 3 – Cotas de bolsas PROMOP do CEART

A partir da política de fomento à verticalização da universidade, destaca-se também a evolução do quadro 
total de discentes vinculados à pós-graduação no Centro de Artes. No quadro a seguir são apresentados os 
números relativos aos matriculados nos programas do CEART para o mesmo período.

Centro Curso 2012 2013 2014 2015 2016

Ceart

Doutorado 2* 2 2 2 2

Mestrado Acadêmico 4 4 4 4 4

Mestrado Profissional - 1** 1 1 1

Alunos Matriculados 146 160 206 232 273

Dissertações/Teses Defendidas 39* 37 44 64 102

Quadro 4 – Número de alunos matriculados nos programas de pós-graduação do CEART

Quanto à infraestrutura, cumpre destacar que com o início das atividades do Mestrado Profissional em Moda, 
o CEART garantiu a todos os seus programas uma sala própria para fins administrativos, bem como um técnico 
encarregado para o encaminhamento de marcação de bancas, compras de passagens, diárias, secretariado, 
etc. Como estas ações também dependem em grande medida do regramento comum criado pelo Regimento 
Geral da Pós, além de também estarem sujeitas às resoluções internas dos programas, a Direção de Pesquisa 
e Pós-Graduação tem atuado para garantir a agilidade dos processos e para dirimir dúvidas quanto às normas 
e procedimentos administrativos. Tal preocupação busca conferir aos coordenadores e aos colegiados o maior 
grau de autonomia para as atividades dos mestrados e doutorados.

Tendo em vista tais condições, e considerando a importância da supervisão desta direção sobre os procedimentos da 
pós-graduação e sua relação com a administração do centro, coube instituir o registro dos credenciamentos dos docentes 
aos programas, através da Resolução 03/2017 – CEART, que passou a ser feito por emissão de portaria pela Direção Geral. 
Desta forma, a alocação da carga horária do docente na graduação e em outras atividades pode ser melhor controlada.
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Ainda a partir da política de consolidação da Pós-Graduação, é importante destacar o apoio institucional à 
realização de eventos nacionais e internacionais, tais como o II Congresso Brasileiro de Teatro, o Congresso 
Internacional “A música dos emigrantes alemães fora da Europa nos séculos 18 e 19”, o II Congresso da Associação 
Brasileira de Teoria e Análise Musical (TeMA), a IV Conferência Internacional de Design, Engenharia e Gestão 
para a inovação – Idemi 2015, entre muitos outros seminários, colóquios e encontros de grande repercussão e 
importância científica. O apoio a tais eventos garante à pós-graduação do CEART ótimas oportunidades para 
a formalização de parcerias, convênios, trocas acadêmicas, visibilidade institucional e, sobretudo, condições 
facilitadas para os discentes apresentarem resultados parciais e finais de suas pesquisas.

Por fim, cabe registrar que em 2009, com a liberação dos recursos dos Convênios FINEP 01.07.0500.00 e 
CAPES Pró-Equipamentos 011/2009, da ordem de R$ 557.714,27, o Centro de Artes gerenciou a implantação 
do LIM – Laboratório Integrado Multimídia – no Sapiens Parque, bairro de Canasvieiras. No início da Gestão, por 
conta da natureza das atividades desenvolvidas pelo laboratório, bem como pela necessidade de manutenção 
contínua dos equipamentos, o LIM foi transferido para as dependências do Centro de Artes, passando a 
integrar a estrutura de laboratórios do Campus I, atendendo assim às diferentes demandas dos programas de 
pós-graduação do CEART, FAED, ESAG, CEAD e CEFID. 

b) Pesquisa

Em uma instituição de ensino superior, as atividades no âmbito da Pós-Graduação estão indissociavelmente 
articuladas às políticas e práticas de pesquisa de seus docentes. Nestes termos, o impulso à consolidação dos 
programas do Centro de Artes e a verticalização geral da UDESC teve como resultado o desenvolvimento 
sensível da produção científica e o aumento da participação da comunidade de pesquisadores da UDESC no 
cenário nacional e internacional. Na sequência, são apresentados os principais indicadores desta evolução, 
que se alinha aos esforços de estruturação dos grupos de pesquisa e de ampliação da iniciação científica na 
universidade.

No gráfico abaixo, com o número de projetos de pesquisa desenvolvidos no CEART, pode-se observar que 
após os anos de 2013 e 2014, quando o índice atingira seu topo, houve uma retomada no envolvimento dos 
docentes com as atividades de pesquisa. Atualmente, por ocasião da renovação dos projetos em vigência, 
bem como pelas novas propostas em trâmite para os editais de iniciação científica, a DPPG verifica que tal 
tendência deve se manter.

Figura 1 – Evolução no número de projetos de pesquisa de 2013 a 2017

Já no gráfico da figura 2, esses dados aparecem detalhados pelos departamentos de origem dos projetos, o que 
demonstra que durante o período, como vinha acontecendo no quadriênio anterior, tem havido umatendência 
à distribuição mais proporcional do número de projetos de pesquisa, com variações também relacionadas ao 
tamanho dos departamentos, ou seja, ao número absoluto de docentes por departamento.



Figura 2 – Evolução no número de projetos de pesquisa de 2013 a 2017

Quanto à iniciação científica, o dado mais relevante diz respeito às cotas de bolsas recebidas pelo centro. No 
quadro abaixo, são apresentadas as cotas atribuídas ao CEART no quadriênio 2012/2016, com a classificação 
de acordo com as modalidades específicas. Percebe-se um decréscimo significativo neste índice, que expressa 
o novo cenário da pesquisa de toda a UDESC, pelo aumento do número de programas em outros centros, o 
que leva a uma maior disputa pelas cotas disponíveis. Sendo assim, o dado deve ser analisado sob a luz dos 
critérios de definição do quantitativo por centro, ligado ao número de professores vinculados à pós-graduação 
e ao número de pesquisadores com bolsa de produtividade (PQ). Em comparação com outros centros, este é o 
principal problema do CEART, que atualmente conta com apenas 4 bolsistas PQs.

Ceart 2012 2013 2014 2015 2016
PIBIC 16 11 11 7 8

PIBIC-Af 1 1 1

PROBIC 40 44 45 45 28

PROBIC-Af 1 1 1 1 1

PIVIC 71

PIBITI 1 1 1

PROBITI 3 4 3 4 2

PROIP 4 6

SUBTOTAL 133 62 62 57 45

Quadro 5 – Número de bolsas de IC do CEART por modalidade

Em 2017, como resultado do Edital PIC&DTI 2016, a UDESC distribuiu 378 bolsas de iniciação científica 
entre seus 12 centros de ensino. O Centro de Artes recebeu a cota de 55 bolsas, que ainda estão em fase de 
implantação. No quadro abaixo, as cotas aparecem distribuídas:

PIBIC PROBIC PIBIC-AF PROBIC-Af PIBITI PROBITI TOTAL
Ceart 10 40 - 2 - 3 55

Quadro 6 – Resultado da distribuição de bolsas para 2017-2018

Com relação ao apoio aos grupos de pesquisa institucionais da UDESC, o centro vem mantendo bons 
indicadores na captação de recursos, em especial no tocante ao Edital PAP / FAPESC. Após a baixa procura do 
quadriênio anterior, observou-se uma grande captação no ano de 2014 e outra menor, mas ainda expressiva, 
em 2016. O detalhamento de tais dados, bem como a identificação dos grupos contemplados e seus líderes é 
apresentado no esquema a seguir.
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2013

Alexandre Amorim dos Reis (GPED)
Sandra Makowiecky (História da Arte: Imagem-Acontecimento)

André Carreira (ÁQIS)
Teresa Mateiro (Educação Musical e Formação Docente)

Sandra Regina Rech (Design de Moda & Tecnologia)

R$ 28.346,46
R$ 18.897,64
R$ 37.795,28
R$ 4.724,41

R$ 20.472,44

Total R$ 110.239,23

2014

Sandra Makowiecky (História da Arte: Imagem-Acontecimento)
Alexandre Amorim dos Reis (GPED)

Edelcio Mostaço (Intertextos)
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (Educação, Arte e Inclusão)

Regina Finck Schambeck (Memória e Identidade)
André Luiz Antunes Netto Carreira (AQUIS)

Stephan A. Baumgartel (Poéticas Políticas e do Teatro Contemporâneo)
Teresa Mateiro (Educação Musical e Formação Docente)

Acácio Tadeu de Camargo Piedade (MUSICS)
Célia Maria Antonacci Ramos (Poéticas do Urbano)

Murilo Scoz (NEST)
Mara Rúbia Sant´Anna (Moda e Sociedade)

Maria Bernardete Castelan Póvoas (Processos Músicos Instrumentais)
Sandra Regina Rech (Design de Moda & Tecnologia)

R$ 32.238,81
R$ 64.477,61
R$ 16.119,40
R$ 26.865,67
R$ 64.477,61
R$ 53.731,34
R$ 16.119,40
R$ 13.432,84
R$ 16.119,40
R$ 8.059,70

R$ 16.119,40
R$ 21.492,54
R$ 42.985,07
R$ 37.611,94

Total R$ 429.850,73

2015 - Não houve Edital

2016

André Luiz Antunes Netto Carreira (ÁQIS)
Marcelo Gitirana Gomes Ferreira (GPED)

Sandra Makowiecky (Historia da arte: Imagem - Acontecimento)
Jociele Lampert (Entre Paisagens)

Marcia Pompeo Nogueira (Pedagogia das Artes Cênicas)
Regina Finck Schambeck (MUSE)

Sandra Regina Rech (Design de Moda e Tecnologia)
Stephan Arnulf Baumgartel (Poéticas Políticas do Teatro Contemporâneo)

Murilo Scóz (NEST)

R$ 30.125,52
R$ 60.251,05
R$ 30.125,52
R$ 20.083,68
R$ 50.209,21
R$ 40.167,36
R$ 25.104,60
R$ 10.041,84
R$ 25.104,60

Total R$ 291.213,38

Quadro 7 – Captação de recursos via PAP

Com relação aos resultados do Programa Institucional de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual 
(PRODIP), o número de docentes contemplados é apresentado no gráfico a seguir. Cumpre observar que 
dado o cronograma de liberação e atendimento dos pedidos, que envolve 4 datas ao longo do ano, o período 
referente ao ano de 2017 ainda não pôde ser contabilizado.



Figura 3 – Número de professores contemplados com o PRODIP CEART

Já no gráfico da figura 4, são apresentados os dados sobre o número total de professores do CEART 
contemplados nos editais de apoio à participação em eventos internacionais – PROEVEN, estando ainda 
pendente o fechamento dos resultados do edital 2017. Mesmo assim, em comparação com o quadriênio 
anterior, houve maior representatividade do centro no resultado do programa, em especial em decorrência da 
implementação do Qualis Artístico e da melhor avaliação da produção técnica dos docentes.

Figura 4 – Número de professores contemplados com o PROEVEN

Com relação aos afastamentos para capacitação dos professores do centro, conforme representado no 
gráfico abaixo, pode-se observar uma tendência significativa de redução do número de docentes afastados. Tal 
dado é esperado, pois manifesta o amadurecimento do quadro de professores do centro, já em grande parte 
credenciado a programas de pós-graduação. Tem havido assim uma forte tendência à busca por estágios pós-
doutorais, e outra menor para doutoramentos.
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c) Núcleo de Desenvolvimento de Periódicos

Buscando qualificar as revistas científicas dos programas de pós-graduação do centro, em 2014, o Centro de 
Artes da UDESC estruturou o Núcleo de Produção de Periódicos. O setor passou a contar com duas técnicas 
– Maria Aparecida Clemêncio e Maria Ermita Pereira – responsáveis pelo processo de publicação das revistas 
editadas no centro, sob a supervisão da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. O núcleo mantem como 
objetivo o aperfeiçoamento dos periódicos, com vistas à melhoria de suas avaliações pelo Qualis da CAPES e 
sua indexação em bases de dados. Abaixo, são anexadas as informações sobre cada uma das revistas do centro.

Apotheke

A Revista Apotheke destina-se à publicação de trabalhos inéditos na área de Arte Educação, resultantes 
de pesquisas e práticas artísticas e educativas refletidas teoricamente. Compreende-se por trabalhos os 
artigos, ensaios visuais e notas de experiência decorrentes de pesquisas teóricas ou empíricas, de experiências 
estético-artísticas-pedagógicas.

com[por]

A Revista com[por] é uma publicação do grupo de pesquisa [entre] paisagens do Programa de Pós- 
Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que aceita colaborações 
de pesquisadores das áreas, artes visuais e educação. Os textos apresentados tem como objeto de reflexão as 
artes visuais e suas interlocuções com o campo da filosofia, da literatura e outros.

DAPesquisa

A revista DAPesquisa é um periódico eletrônico do Centro de Artes da UDESC dedicado à produção científica 
nas áreas de artes cênicas, artes visuais, música, design e moda.

Human Factors in Design

Human Factors in Design é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Design da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Este periódico é uma plataforma de difusão de pesquisas acadêmicas. 
Publica dossiês temáticos, artigos, que mostram a diversidade e a abrangência da pesquisa no Design. Com isso, 
a revista busca fortalecer a reflexão crítica e o intercâmbio de ideias entre acadêmicos e profissionais da área.

ModaPalavra e-periódico

O ModaPalavra e-periódico é organizado a partir do Programa de Pós-Gradução em Moda, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina. Preocupado com a difusão científica no campo de moda, visa socializar ao 
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mundo acadêmico e empresarial, através de trabalhos inéditos, as mais distintas investigações no âmbito do 
ensino, pesquisa e produção relacionadas à Moda, entendida como campo de conhecimento e indissociável da 
sociedade contemporânea.

Móin-Móin

Publicação brasileira dedicada a divulgar artigos resultantes de pesquisas acadêmicas sobre as distintas 
linguagens do teatro de formas animadas. Trata-se de uma publicação conjunta entre a UDESC e SCAR – 
Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul.

Orfeu

A Revista Orfeu é uma publicação do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Música, do Centro de 
Artes da UDESC. Tem como principal objetivo incentivar e divulgar a produção científica e artística da área de 
música, nas suas diversas subáreas.

Palíndromo

Trata-se de uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro de Artes da UDESC. 
Revista digital sem fins lucrativos e concebida para ser um veículo de divulgação de pesquisas e produção de 
conhecimento.

Revista Ciclos

A Revista Ciclos (PPGAV/UDESC) é um espaço para publicação de artigos de mestrandos, doutorandos e 
pesquisadores em geral, realizados no campo das Artes Visuais. Este periódico é uma iniciativa dos discentes 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, lançado em 2013, com o objetivo de proporcionar 
um espaço qualificado de publicação para pesquisadores da área, ativar discussões e promover cruzamentos 
de práticas e projetos, bem como, difundir resultados de pesquisas acadêmicas.

Revista Educação, Artes e Inclusão

A Revista Educação, Artes e Inclusão foi criada em 2008 a fim de divulgar os estudos na área de Ensino de 
Arte e Inclusão. Com o passar dos anos a revista tem recebido contribuições de outros trabalhos que buscam 
interfaces ampliando seu escopo para estudos no campo da Educação, das artes e da inclusão.

Revista de Ensino em Artes, Moda e Design

Preocupada com a difusão científica no campo do Ensino Superior, especialmente para a formação dos 
profissionais e professores em Artes, Moda e Design, a revista visa a socializar ao mundo acadêmico, através 
de trabalhos inéditos, as mais distintas investigações no âmbito do Ensino Superior, proporcionando o diálogo 
entre práticas e teorias aplicadas à formação dos profissionais das áreas em questão. Esta revista é um projeto 
interinstitucional entre os programas de pós graduação em artes, design e consumo da PPGAV/UDESC, ICA/
UFC, PPGD/UFPE e PGCDS/URPE, com apoio da Diretoria de Ensino da Abepem. 

Revista Nupeart

A Revista Nupeart é uma publicação interdisciplinar de caráter científico-acadêmico do Núcleo Pedagógico 
de Educação e Arte, do Centro de Artes da UDESC. Tem como objetivos: divulgar ações de ensino, pesquisa e 
extensão relacionadas e identificadas com as áreas temáticas de educação e cultura; proporcionar um espaço 
de divulgação de trabalhos artísticos e educacionais de profissionais da área; oferecer aos licenciandos e 
professores de artes em geral, atuantes na educação básica, um material teórico, artístico e pedagógico.

Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas

Urdimento é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Teatro do Centro de Artes da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. A revista  tem compromisso com a criação de um corpo temático de 
pesquisa, promovendo estímulo e suporte teóricos para futuras reflexões sobre diferentes temas abordados.
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Apresentação

Definida como um dos pilares da ação universitária (a saber: Ensino, Pesquisa e Extensão), a ação extensionista 
do Centro de Artes é uma grande referência dentro da Udesc e, sobretudo, é responsável por uma série de 
ações que movimentam artisticamente e culturalmente a cidade de Florianópolis e alguns municípios que, por 
vezes, são atingidos por nossas atividades. Somos um centro irradiador de arte e cultura em um município que 
não valoriza a criação e circulação de obras de arte nem a formação de artistas ou público interessado em arte.

A ação extensionista do Ceart está intrinsicamente ligada à produção e circulação de obras artísticas e 
culturais, portanto a necessidade de encontrar público externo ao Ceart e divulgar a produção do Centro é 
uma das práticas que evidenciam o potencial dos Programas de nosso Centro. 

Além disso, há programas que buscam ampliar estratégias de comunicação entre nossa produção artística 
e acadêmica para outros públicos, através de eventos e publicações, além de ações que buscam conectar o 
Centro a setores empresariais, que servem de campo para a formação de nossos acadêmicos.

Além das ações extensionistas, o setor também é responsável pela divulgação e gestão das ações de apoio 
estudantil da universidade. Dessa forma, as bolsas de apoio estudantil, o PRAPE – Programa de Apoio à 
Permanência Estudantil e o PROSUR- Programa de Subsídio de Refeições Oferecidas em Restaurantes são 
geridos pela Direção de Extensão.

No Ceart, a Direção de Extensão ainda é responsável pela logística dos seguros de vida aos estudantes 
(cerca de 500 estudantes que possuem bolsa ou atuam nos estágios obrigatórios devem ser segurados pela 
universidade) e também pelo contrato dos estagiários que atuam nos Núcleos de Comunicação e no Setor de 
Informática (3 em cada setor).

Os dados aqui apresentados oferecem um panorama desses 4 anos de trabalho, nos quais o Centro manteve 
seu lugar de destaque entre os Centros da Udesc (a saber: o Ceart é o centro com maior número de Programas, 
embora o Cefid seja o centro com maior número de ações). 

Equipe

A Direção de Extensão do Ceart foi formada, ao longo desses 4 anos, por uma equipe que passou por 
algumas mudanças, sobretudo no primeiro ano. O diretor Vicente Concilio e a técnica Lillian Rosane de Alencar 
estiveram presentes por toda a gestão.Em 2013/02, o técnico Leandro Cardoso fez parte da equipe, mas 
exonerou-se da Udesc. Entre abril e maio de 2014, a técnica Emília Leite atuou no setor.

Em junho de 2014, o técnico Francisco Alexandre Furtado Alves passou a integrar o quadro de técnicos da 
Udesc, e desde então segue atuando na Direção de Extensão do CEART.

Um setor ligado à Direção de Extensão era o Núcleo de Produção Cultural, que inicialmente estava ligada ao 
Núcleo de Comunicação, mas que nessa gestão foi direcionado ao apoio aos eventos do Centro. Esse setor foi 
coordenado até agosto de 2016 pela técnica Giselle Byon, que hoje atua na Reitoria. 

Durante o segundo semestre de 2016, o setor foi coordenado por Milton Ferreira Borges, técnico que se 
encontra afastado do Ceart. Desde o começo de 2017, o setor aguarda novo técnico para retomar suas atividades.

Comissão de Extensão
A Comissão de Extensão é a instância colegiada que preza pelas decisões do setor, debatendo as propostas 

que chegam dos Departamentos e definindo o posicionamento do Centro ante as políticas extensionistas 
definidas pela Reitoria.

Nesse âmbito, são aprovados as propostas enviadas pelos Colegiados para o Edital PAEX (Programa de Apoio 
à Extensão) da Udesc (sendo que os membros são responsáveis por uma das avaliações que classificam essas 
ações) e, também, aprovam definitivamente os relatórios finais dos programas.
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Durante esses quatro anos, os representantes foram assim constituídos:

Teatro: Fátima Costa de Lima  (até 07/2014)
             Paulo Balardim (07/2014 até 09/2015)
             Bianca Scliar Cabral Mancini (10/2015 até a presente data)

Artes Visuais: Rosana Tagliari Bortolin (até 12/2015)
                        Esdras Pio Antunes da Luz (02/2016 até a presenta data)

Música: Luiz Henrique Fiammenghi (até 12/2015)
              Hans Brandon Twitchell (02/2016 até a presente data

Design: João Calligaris Neto (até 07/2014)
              Douglas Ladik Antunes (08/2014 até a presente data)

Moda: Balbinette Silveira

Edital PAEX (Programa de Apoio à Extensão)
O edital PAEX é a principal fonte de recursos para a ação extensionista na Udesc, uma vez que o edital MEC-

PROEXT, gerido pelo governo federal, não realiza novas edições e, mesmo as edições anteriores (a saber, o 
edital do ano de 2013) não distribui os recursos devidos a esta Universidade.

Anualmente, o edital é lançado no início do segundo semestre, e a gestão desses programas, dos recursos e 
do número de bolsas que dele são oriundos é uma das atividades principais da Direção de Extensão. 

Os programas devem ser elaborados no Sigproj – Sistema de Informação e Gestão de Projetos, um dispositivo 
público que objetiva facilitar a circulação e o registro das ações extensionistas em todo o país, coordenado 
pelo MEC. Na prática, a manutenção do sistema não está atualizada, e hoje ele é uma alternativa que, por 
vezes, gera uma série de problemas que precisam ser sanados com a mediação da Direção de Extensão junto 
à Pró-reitoria.

Após a avaliação dos projetos e da classificação final, a direção de Extensão e o Setor Financeiro possuem 
acesso aos recursos disponíveis de cada ação, e cabe ao diretor avaliar a demanda feita por cada processo para 
então emitir uma Carta de Pertinência. Cada programa de Extensão deve conter, no mínimo, 3 ações distintas, 
o que resulta, na prática, em muitos processos – cada contratação, compra, pagamento de pró-labore, de 
passagem, etc... deve ser gerenciada pelo setor.

O edital Paex também condiciona a obrigatoriedade de participação do Programa no Encontro de Extensão 
da Udesc, que acontece anualmente em um dos Centros da instituição. Cada programa deve enviar um 
representante (professor ou bolsista) para apresentar o trabalho e divulgar as ações, além de compartilhar as 
experiências com outros projetos. 

A classificação no edital PAEX também é critério para a seleção dos Programas que manifestam interesse 
para participar anualmente do SEURS – Seminário de Exensão Universitária da Região Sul, cuja inscrição é feita 
pela Proex mediante a seleção realizada nos Centros.

No caso do Ceart, o fato de realizarmos um número grande Programas através do edital faz com que a 
gestão de todos os fatores que envolvem o edital PAEX não seja tarefa simples. O setor concentra anualmente 
uma média de 36 programas, que resultam em cerca de 150 ações, que se concretizam através do uso de 
recursos que sempre ultrapassam o total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, 1/6 dos recursos 
totais disponibilizados pelo edital para 12 centros. 

Além disso, o número de bolsas também é expressivo, em uma média de mais de 60 bolsas por ano. Ou seja, 
o setor é responsável pelo cadastro, acompanhamento das folhas-ponto e emissão do pagamento mensal da 
bolsa para esses alunos. Vejamos os gráficos abaixo, que sintetizam os números do edital:
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Ao analisarmos os gráficos expostos anteriormente, perceberemos que em 2015 o Centro realmente 
destacou-se na questão dos recursos e bolsas obtidas. Foi naquele ano que o sistema de avaliação externa 
foi definitivamente compreendido pelos professores extensionistas, e desde então a média das notas obtidas 

pelos Programas do Centro de Artes tem se mantido.

Desde a gestão passada, os professores do Ceart compreenderam que os Programas geram mais recursos 
para suas ações, e isso fez com que raramente houvesse inscrição, no PAEX, de ações isoladas. Hoje é preciso 
atenção, pois os outros centros cada vez mais se organizam em torno de Programas de Extensão, e não mais 
em diversas ações isoladas. Isso fez com a disputa por recursos e bolsistas se ampliasse, e o resultado dessa 
disputa é que as notas dos Programas seguem elevadas, mas os valores obtidos pelos programas e o número 
de bolsistas foram se reduzindo a partir de 2016. Dessa forma, é preciso que os Centros se posicionem a favor 
da ampliação dos recursos disponibilizados pelos Editais PAEX.

Vale mencionar que, no Ceart, os professores tradicionalmente respeitam o calendário do Edital, submetendo 
seus relatórios finais dentro do tempo previsto. 

Edital a qualquer tempo

O Edital a qualquer tempo regulamenta a ação extensionista que, por diversas razões, não se adequou ao 
PAEX. Dessa forma, é um edital de fluxo contínuo. Esses programas, uma vez aprovados, garantem que o 
professor possa alocar carga horária em Extensão no seu Plano de Trabalho Individual. 

Podemos visualizar o número de ações que optaram por essa opção no gráfico abaixo:

Bolsas de Apoio Discente

As bolsas de apoio discente são uma estratégia de apoio à permanência estudantil e constituem uma 
prática que oferece, ao acadêmico, a oportunidade de atuar em setores da administração do Centro.No Ceart, 
essas bolsas são geridas pela Direção de Extensão, visto que o setor responsável por essa área está ligada à 
Coordenação de Apoio Estudantil, na Proex. Cada Centro tem direito a um número de bolsistas correspondente 
a até 4% do número de alunos matriculados, o que no Ceart representa cerca de 37 estudantes, que atuam nos 
mais diferentes setores.

Em 2017, houve uma redução de 10% no número de bolsistas disponibilizados para o Apoio Discente. Hoje 
o Ceart conta com 33 bolsistas.



Programa de Apoio à Permanência Estudantil – PRAPE

Desde 2013, uma das políticas de auxílio à Permanência Estudantil é realizada através dos editais PRAPE, 
que oferecem recursos financeiros aos estudantes que comprovam sua vulnerabilidade financeira a partir de 
uma série de documentos solicitados pelos editais.

Esses editais foram reformulados e, hoje, acontecem apenas duas vezes ao ano, mas houve momentos em 
que foram lançados 6 editais anuais, tanto de renovação quanto de entrada de novos estudantes. Trata-se 
de um período de intensa demanda de trabalho para a extensão, pois os documentos solicitados devem ser 
conferidos antes de serem enviados à Reitoria, e há cerca de 100 inscrições a cada novo edital. Nos prazos 
finais do edital, a Direção de Extensão acaba integralmente dedicada a essa tarefa, visto que ela é de extrema 
importância para os alunos solicitantes. Ao longo dos anos, o número de alunos totais contemplados pelo 
auxílio ficou assim, conforme o gráfico:

Atualmente, o gráfico que exibe o panorama dos auxílios obtidos pelos alunos do Ceart é o seguinte:
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PROSUR
Desde 2015, a Direção de Extensão é responsável pelo gerenciamento das inscrições no edital PROSUR, que 

acontece semestralmente, e que prevê auxílio para uma refeição aos estudantes que comprovam situação de 
vulnerabilidade. Inicialmente, os inscritos ainda arcavam com um valor que complementava o pagamento do 
custo da refeição (o subsídio era de 5 reais e o valor da refeição era de R$6,50, ou seja, o estudante pagava R$ 
1,50), mas a partir de 2017 o PROSUR subsidia o valor total da refeição. Mensalmente, o setor é responsável por 
emitir e entregar os tíquetes que os estudantes apresentam ao Restaurante Universitário para obterem o auxílio. 

Atlética CEART

A Atlética do Centro é gerida pelos alunos e a Direção de Extensão é responsável por auxiliar a realização das 
atividades propostas pelos alunos esportistas.

Ao longo desses quatro anos, a Atlética ganhou um espaço-sede, construído especialmente para atender a 
seus propósitos, que recebeu mobiliário para conservação dos materiais e uniformes. 

Atualmente, a Atlética conta com o auxílio da Professora de Educação Física Carla Liz, que é uma professora 
colaboradora que atua na Academia da Udesc e que orienta os treinamentos das equipes da Atlética. A 
Professora Liz se disponibilizou a ser Chefe de Delegação do Centro nas últimas edições do JIUDESC (os 
Jogos Estudantis da Universidade). Essa função é de extrema importância, visto que outros Centros possuem 
professores de Educação Física efetivos para esse fim, remanescentes da época em que a educação física era 
obrigatória em todos os cursos universitários. 

A Atlética tem responsabilidade e representação direta na realização dos treinos (mediados pela Coordenação 
de Eventos da Proex) e no engajamento dos estudantes em práticas esportivas diversas, contribuindo 
sobremaneira para o convívio saudável entre os estudantes.

Uma das demandas não atendidas pela Atlética é a aquisição de novos uniformes para os atletas do CEART, 
mas que se encontra em processo de licitação, devendo ser atendida ainda em 2017.



Empresa Júnior – Inventório

A Empresa Júnior em atividade no Centro Artes, a Inventório, está ligada aos Departamentos de Moda e 
Design e, aos poucos, tenta mobilizar a participação de estudantes dos cursos de Artes. Semestralmente, são 
realizadas novas eleições e a presidência e seus setores são reformulados.

A situação da Inventório perante a Udesc é peculiar: sua atuação é reconhecida pela Associação Nacional das 
Empresas Juniores, uma vez que sua documentação e estatuto estão dentro dos parâmetros solicitados. Esse 
reconhecimento garante sua atuação aqui na Udesc, porém é necessário que seu estatuto e regimento sejam 
aprovados pelo Comitê de Extensão da Udesc.

Essa demanda já perdura mais de quatro anos, e a justificativa dada pelos sucessivos presidentes é que eles 
estão sendo apoiados pela Empresa Júnior de Direito da UFSC.

Campo de formação e importante dispositivo para o aprendizado das diversas interações entre a universidade 
e as demandas da comunidade, a Inventório realiza um evento anual, a “Semana Inventório”. Trata-se de um 
local que merece atenção dos professores efetivos dos cursos envolvidos na atuação da EJ (e que podem 
alocar carga horária para tal fim).

Outra ações

• Desde fevereiro de 2017, o setor passou a funcionar nos períodos da manhã e da tarde, sem pausa para 
almoço, facilitando o atendimento aos alunos e professores dos cursos da manhã

• A realização das atividades comemorativas dos 30 anos do Centro de Artes, realizadas ao longo de 2015, 
foram presididas pelo Diretor de Extensão e contaram com o esforço de uma equipe encabeçada pelo 
Núcleo de Produção Cultural e pelo Núcleo de Comunicação

• Participação do Diretor de Extensão na Comissão responsável pelas celebrações dos 50 anos da Udesc 
(2014/2015)

• Participação do Diretor de Extensão como membro da Comissão de Avaliação de Incentivo à Cultura 
(CAIC), junto à Fundação Franklin Cascaes, por indicação da reitoria (de agosto de 2016 a maio de 2017)

• Participação do Diretor de Extensão como representante da Udesc junto ao Fórum Municipal de Cultura 
(1º semestre de 2016)

• Participação do Diretor de Extensão na Comissão que reformulou a Política de Cultura da Udesc (processo 
em andamento – segue para o CONSUNI ainda em 2017/02)

• Parceria e intermediação junto ao Museu da Escola para que o evento Parque Gráfico – Feira de Arte 
Impressa, idealizado pela egressa Camila Mayer Petersen acontecesse por lá, nos anos de 2016 e 2017. 
Foi um evento importante, que mobilizou expositores (muitos deles alunos e ex-alunos do Ceart) e atingiu 
um público médio de 5mil pessoal a cada edição

• Elaboração do Convênio entre a UDESC e o SESC-SC, assinado em 26 de julho de 2016, com vistas a 
ampliar a atuação do Centro e sua produção artística nos projetos do Sesc

• Parceria na elaboração do Projeto Interiorizando CEART, projeto a ser desenvolvido a partir do segundo 
semestre do presente ano pela Coordenação de Cultura da Proex-UDESC

Sugestões para a próxima gestão

• Consolidar e reconhecer a dedicação dos técnicos do Setor, através da criação de uma FC – Função de 
Confiança, para a Extensão (ou redistribuir uma das FCs já existentes)

• Estar atenta ao Edital PAEX, que está sendo reformulado pela atual Pró-reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade, com propostas para torná-lo bianual promover ações que institucionalizem ações históricas 
da Udesc

• Desenvolver políticas que ampliem a participação dos professores extensionistas nos debatem que dizem 
respeito à área

• Promover o entendimento, junto aos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos do Ceart, da importância 
da curricularização das ações de extensão e suas perspectivas
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• Desenvolver e consolidar o vínculo entre a Empresa Júnior existente (a Inventório) e o Ceart, disseminando 
suas ações e inspirando os alunos das Artes a criarem sua própria EJ

• Criar permanentemente a oferta de cursos de iniciação nas linguagens artísticas, abertos a Comunidade 
em Geral, no Centro de Artes, retomando a proposta do antigo Nupeart e criando uma Escola de Artes. 
Uma das possibilidades é a conquista, junto à Proex, de bolsistas de extensão cultural, com alunos 
responsáveis de ministrar os cursos (orientados por professores com carga horária para tal fim)

• Ampliar a participação dos professores do Ceart no Catálogo anual de Ações de Extensão e na Carta ao 
Cidadão, que profere ao grande público as ações que serão realizadas pela Udesc ao longo do semestre

• Reavaliar o setor responsável pela Gestão dos Seguros de Vida dos Estagiários e Bolsistas (que deveria 
estar na Direção de Ensino e na Coordenação de Estágios, visto que a maioria dos alunos cobertos estão 
no Estágio Curricular obrigatório)

• Reavaliar o setor responsável pela gestão dos Bolsistas de Apoio Discente, uma vez que a Direção 
Administrativa deveria ser a responsável pelo direcionamento dos bolsistas a partir das demandas de 
cada setor, não cabendo à Direção de Extensão esse papel. O mesmo se aplica à gestão dos estagiários 
que atuam no Centro, que deveriam estar submetidos ao RH ou à Direção Administrativa

• Estimular e consolidar a visibilidade dos Programas de Extensão do Centro, garantindo a criação de um 
“catálogo virtual” de sites das ações do Ceart
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Em 2015 o Centro de Artes da Udesc completou 30 anos, tendo sido implantado oficialmente em 11 de 
dezembro de 1985, por meio de portaria assinada pelo então reitor Lauro Ribas Zimmer. 

Uma comissão foi designada no Centro de Artes para planejar a solenidade de comemoração de 30 anos, da 
seguinte forma:

• Prof. Vicente Concílio, Presidente;
• Prof. Murilo Scóz, Departamento de Design;
• Profa. Maria Bernardete Castelan Póvoas, Departamento de Música;
• Profa. Daiane Dordete Stecker Jacobs, Departamento de Artes Cênicas;
• Profa. Icléia Silveira, Departamento de Moda;
• Profa. Sandra Maria Correia Fávero, Departamento de Artes Visuais;
• Profa. Rosana Tagliari Bortolin, Departamento de Artes Visuais;
• Profa. Silvana Barbosa Macedo, Departamento de Artes Visuais;
• Técnica Universitária Giselle Royer Bion;
• Técnica Universitária Laís Campos Moser;
• Técnica Universitária Aline Cristina da Silva Heusi; e
• Acadêmica Camila Petersen.

Reuniões da Comissão Organizadora. Fotos: Divulgação
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Semana Comemorativa Ceart 30 Anos

De 09 a 15 de novembro de 2015 foi realizada em Florianópolis a Semana Comemorativa pelos 30 anos de 
fundação do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), completados no 
dia 11 de dezembro daquele ano. Durante uma semana, o Ceart levou gratuitamente para diversos espaços 
culturais da cidade uma programação repleta de espetáculos, concertos, exposições e outras atividades. A 
programação completa pode ser conferida a seguir.

Cerimônia de abertura e homenagens

No dia 09 de novembro de 2015 foi realizada a cerimônia de abertura da Semana Comemorativa Ceart 
30 Anos, quando foram realizadas homenagens para servidores da época de fundação do centro, primeiros 
diretores, primeiros chefes de cada departamento e diretores gerais. Tendo como mestres de cerimônia Malcon 
Bauer e Milena Moraes, egressos do curso de Teatro da Udesc, a solenidade contou com a apresentação do 
Coral da Udesc, regida pelo professor Sérgio Figueiredo, e da Orquestra Udesc, sob coordenação do professor 
João Titton.

Durante a solenidade, o presidente da comissão de organização dos 30 anos da Udesc Ceart, Vicente 
Concilio, entregou homenagens para servidores que contribuíram com a história do centro. Os homenageados 
e representantes receberam uma fotografia de duas esculturas do professor Dimas Rosa, o primeiro diretor-
geral da unidade, feita pelo professor de fotografia Cláudio Brandão. Foram homenageados os seguintes 
servidores:

• Representantes dos colaboradores terceirizados: Deise Machado e Maria de Lurdes Machado;
• Técnicos administrativos representantes da época de fundação: Célia Bittencourt, Ivanir Teresinha 

Batisttoti, Leoni Terezinha Beckauser de Oliveira, Neivaldo Aguiar, Osvaldina Siegel e Vilma Maria Felix;
• Primeira secretária-geral: Maria José Castro Parucker;
• Primeira diretora de Administração: Janete Milis Vieira;
• Primeiro diretor de Extensão: professor Luis Carlos Canabarro Machado;
• Primeira diretora de Ensino: professora Bernardete Castelan Póvoas;
• Professor responsável pela obra que homenageia os professores do centro: professor Geraldo Mazzi;
• Diretores do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed) na época da fundação do Centro de 

Artes: professores Gilberto Michels e Terezinha Izabel Muniz;
• Integrantes da comissão para transformação do curso de Educação Artística em Centro de Artes: 

professores Dimas Rosa, Bernardete Castelan Póvoas, Nanci Teresinha Batistoti, Milton Luiz Valente, 
Beatriz Ângela Cabral Vaz, Luis Carlos Canabarro Machado, Dilza Délia Dutra e Maria Dutra Bay;
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• Primeira chefe do Departamento de Artes Visuais: professora Viviane França Faraco;
• Primeira chefe do Departamento de Teatro: professora Dilza Délia Dutra;
• Primeiro chefe do Departamento de Música: professor Carlos Lucas Besen;
• Primeiro chefe do Departamento de Design: professor Milton Valente;
• Primeira chefe do Departamento de Moda: professora Sandra Rech;
• Reitor da Udesc na época de fundação do centro: Lauro Ribas Zimmer;
• Diretores-gerais: professores Dimas Rosa, Milton Valente, Vera Collaço, Sandra Ramalho, Jorge Musse, 

Albertina Medeiros, Antonio Carlos Vargas Sant’Anna, Milton de Andrade e Gabriela Mager.

Homenageados na Cerimônia de 30 anos do Ceart. 
Imagens: Cristiano Prim
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Fotos: Viva Voz Udesc

Apresentação do Coral Udesc. Fotos: Cristiano Prim

Apresentação da Orquestra Acadêmica Udesc. Fotos: Cristiano Prim

Discurso da Diretora Geral Gabriela Mager. 
Foto: Cristiano Prim
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Fotografia de duas esculturas do professor Dimas Rosa, 
entregue aos homenageados. Foto: Cláudio Brandão

Discurso do presidente da Comissão Ceart 30 Anos, 
Vicente Concilio. Foto: Cristiano Prim

Discurso do presidente da Comissão Ceart 30 Anos, 
Vicente Concilio. Foto: Cristiano Prim

Fotos: Viva Voz Udesc
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Programação Cultural

Espetáculo “Assemblage” apresentado em 10 de novembro no Teatro Pedro Ivo. Fotos: Vanessa Soares

Espetáculo teatral “Preto-à-Porter”, apresentado em 10 de novembro no Sesc Prainha. Fotos: Cristiano Prim

Concerto Musicâmara Ceart 30 Anos, no dia 11 e novembro no Sesc Prainha. Fotos: Vanessa Soares

Espetáculo “Sem Vinténs”, apresentado em 11 de novembro o Teatro Álvaro de Carvalho. Fotos: Cristiano Prim
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Simultaneidades afetivas na Geodésica: Homenagem a José Luiz Kinceler, realizada no Departamento de 
Artes Visuais no dia 11 de novembro. Fotos: Cristiano Prim

Mosaico Musical – Concerto do Departamento de 
Música, ocorrido no dia 12 de novembro no Teatro 

Álvaro de Carvalho. Fotos: Vanessa Soares
OCTA Fashion 2015 no Hotel Oceania, no dia 13 de 

novembro. Fotos: Crisiano Prim
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Espetáculo Rasgue Minhas Cartas, apresentado no dia 12 de novembro no Sesc Prainha. Fotos: Cristiano Prim

Apresentação do espetáculo Ignorãça, no dia 13 de novembro no Sesc Prainha. Fotos: Vanessa Soares

Espetáculo “Baden Baden”, apresentado dia 14 de novembro no Centro de Artes da Udesc. Fotos: Cristiano Prim
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Exposições dos Departamentos no Museu da Escola Catarinense (Mesc), de 10 a 14 de novembro. 
Fotos: Cristiano Prim
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Flamboiã – Feira de publicações e artistas, realizada 
no dia 14 de novembro no Palácio Cruz e Sousa. 

Foto: Cristiano Prim

Lançamento e relançamento de livros e revistas do 
Ceart, em 14 de novembro no Museu da Escola 

Catarinense (Mesc). Fotos: Cristiano Prim

Vídeo Institucional

Durante a solenidade de abertura da Semana Comemorativa de 30 anos do Centro de Artes da Udesc foi 
oficialmente lançado o novo vídeo institucional do centro, que está disponível para visualização e download no 
site do Ceart. O vídeo apresenta os cursos oferecidos pela instituição e mostra diferentes olhares sobre o Ceart. 

Campanha de divulgação – outdoors

Entre as ações comemorativas, uma campanha de divulgação da instituição também foi realizada para marcar 
a data. De 2 a 29 de novembro, outdoors com a campanha de divulgação da Udesc Ceart (Ceart 30 Anos: 
Educação, Cultura e Excelência) estiveram em circulação na Grande Florianópolis, além do frontlight localizado 
no campus da Udesc, no Itacorubi.

A arte foi concebida e desenvolvida pelos alunos do curso de Design Gráfico da Udesc Ceart, Edézio Araújo, 
Fernando Lima Dal Bó e Bianca Sena, com orientação da professora e designer Gabriela Mager.
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http://www.udesc.br/ceart/comunicacao/videoinstitucional
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Outdoor pela cidade de Florianópolis. Foto: Divulgação
Publicações

Durante a abertura da semana comemorativa de 30 anos do Ceart foi lançado e distribuído o 13° volume da 
revista Nupeart. Editada pelos professores Teresa Mateiro e Guilherme Sauerbronn, esta edição traz artigos 
sobre a história do Ceart, com fatos passados e presentes, e uma seção de homenagens. A publicação pode ser 
conferida no Portal de Periódicos da Udesc. 

Posteriormente, o Ceart distribuiu a quarta edição da Revista Hallceart, produzida pelo Núcleo de 
Comunicação e realizada em comemoração aos 30 anos do Centro. Esta edição traz um histórico de cada um 
dos Departamentos que compõem o centro e projetos de destaque desenvolvidos na instituição. A publicação 
pode ser conferida online.

Está em produção, também, um livro comemorativo sobre o 30 anos do Ceart, organizado pelas professoras 
Vera Collaço, Sandra Makowiecky e Sandra Ramalho.

http://revistas.udesc.br/index.php/nupeart/issue/view/448
https://issuu.com/hallceart/docs/revista_hall4_site
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Marca comemorativa 30 Anos

Uma marca comemorativa para os 30 anos do Centro de Artes foi desenvolvida nas seis cores da paleta 
cromática da marca Ceart, utilizada em conjunto com a marca comemorativa Udesc 50 anos. A marca 
comemorativa foi desenvolvida pelos acadêmicos de Design Bianca do Monte Sena e Rodrigo Lago, com 
supervisão da professora Gabriela Mager.

O Centro de Artes da Udesc também desenvolveu um selo comemorativo e distribuiu às direções, 
departamentos, secretarias e demais setores administrativos adesivos do selo, nas seis cores definidas na 
paleta cromática da marca Ceart.

Materiais gráficos

Diversos materiais gráficos foram desenvolvidos para os 30 anos o Ceart, como cartazes, convites, flyers, 
programas, banners entre outros.  As peças foram desenvolvidas pelos alunos do curso de Design Gráfico 
Edézio Araújo Jr., Fernando Lima Dal Bó e Bianca Sena, com orientação da professora Gabriela Mager e auxílio 
da jornalista Laís Moser.

Save the date para mídias sociais
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Banner para divulgação online

Convite da Semana Comemorativa Ceart 30 Anos
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Flyers de divulgação das atividades da Semana Ceart 30 Anos
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Arte para mídias sociais - Dia 11 de dezembro de 2015

Calendário

O Centro de Artes também preparou um calendário de mesa para o ano de 2015, feito em comemoração aos 
30 anos do Centro. A iniciativa foi uma das ações propostas pela comissão responsável pelas comemorações 
alusivas à data, sendo que foram impressos dois mil exemplares. Com projeto gráfico elaborado pelos alunos 
do curso de Design Gráfico Bianca Sena e Rodrigo Lago, sob supervisão da professora Gabriela Mager, o 
calendário traz imagens antigas e atuais relacionadas aos cursos do Ceart.

Notícias divulgadas

A seguir, listamos as notícias divulgadas nos canais do Ceart, site Udesc e enviadas à imprensa.

13/11/3015 - Feira de publicações de artistas conta com participação da Udesc neste sábado, na Capital
12/11/2015 – Cerimônia da Udesc homenageia fundadores do Ceart e lança vídeo para festejar 30 anos do centro
11/11/2015 - Desfile das coleções dos formandos de Moda da Udesc ocorre nesta sexta, em Florianópolis
10/11/2015 - Concerto do Departamento de Música da Udesc integra as comemorações de 30 anos do Ceart
10/11/2015 - Grupo Musicâmara da Udesc apresenta recital nesta quarta para comemorar 30 anos do Ceart
09/11/2015 - Museu da Udesc abre mostra de Artes Visuais, Moda, Teatro e Design sobre 30 anos do Ceart 

nesta terça
06/11/2015 - Espetáculos teatrais serão apresentados na semana comemorativa de 30 anos da Udesc Ceart
06/11/2015 - Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart com semana cultural em Florianópolis a partir 

de segunda
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http://www.udesc.br/noticia/feira_de_publica%C3%A7%C3%B5es_de_artistas_conta_com_participa%C3%A7%C3%A3o_da_udesc_neste_s%C3%A1bado__na_capital
http://www.udesc.br/noticia/cerim%C3%B4nia_da_udesc_homenageia_fundadores_do_ceart_e_lan%C3%A7a_v%C3%ADdeo_para_festejar_30_anos_do_centro
http://www.udesc.br/noticia/desfile_das_cole%C3%A7%C3%B5es_dos_formandos_de_moda_da_udesc_ocorre_nesta_sexta__em_florian%C3%B3polis
http://www.udesc.br/noticia/grupo_music%C3%A2mara_da_udesc_apresenta_recital_nesta_quarta_para_comemorar_30_anos_do_ceart
http://www.udesc.br/noticia/museu_da_udesc_abre_mostra_de_artes_visuais__moda__teatro_e_design_sobre_30_anos_do_ceart_nesta_terca
http://www.udesc.br/noticia/museu_da_udesc_abre_mostra_de_artes_visuais__moda__teatro_e_design_sobre_30_anos_do_ceart_nesta_terca
http://www.udesc.br/noticia/udesc_comemora_30_anos_de_funda%C3%A7%C3%A3o_do_ceart_com_semana_cultural_em_florian%C3%B3polis_a_partir_de_segunda
http://www.udesc.br/noticia/udesc_comemora_30_anos_de_funda%C3%A7%C3%A3o_do_ceart_com_semana_cultural_em_florian%C3%B3polis_a_partir_de_segunda
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05/11/2015 - Udesc realiza campanha de divulgação em comemoração aos 30 anos do Ceart
27/10/2015 – Udesc fará semana cultural em Florianópolis para comemorar 30 anos de fundação do Ceart

Boletim Ceart

A seguir, apresentamos as edições do Boletim Ceart com conteúdos referentes aos 30 anos do Ceart.

• Boletim Ceart #14 (Novembro 2015)
• Boletim Ceart #13 (Outubro 2015)
• Boletim Ceart #7 (Abril 2015)
• Boletim Ceart #4 (Novembro e Dezembro 2014)
• Boletim Ceart #3 (Outubro 2014)
• Boletim Ceart #1 (Agosto 2014)

Clipagem online

A seguir, apresentamos a clipagem, como notícias divulgadas na imprensa sobre os 30 anos do Ceart.

• 11 de novembro de 2015 - AdjoriSC 
Comemoração dos 30 anos do Ceart terá concerto do Departamento de Música da Udesc
• 11 de novembro de 2015 - Jornal Floripa
Concerto do Departamento de Música da Udesc ocorre nesta quinta, integrando as comemorações de 30 anos
• 10 de novembro de 2015 - Governo de SC 
Concerto do Departamento de Música da Udesc integra as comemorações de 30 anos do Ceart
• 10 de novembro - Governo de SC 
Espetáculos teatrais serão apresentados na semana comemorativa de 30 anos da Udesc Ceart
• 09 de novembro de 2015 - Diário Catarinense 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc 
• 09 de novembro de 2015 - ND Impresso
Os 30 anos do Ceart da Udesc 
• 09 de novembro de 2015 - G1 SC 
Udesc realiza programação cultural gratuita pelos 30 anos do Ceart 
• 09 de novembro de 2015 – Itapema FM 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc 
• 09 de novembro de 2015 - Jornal de Santa Catarina 
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc 
• 09 de novembro de 2015 - Hora de Santa Catarina
Os 30 anos do Centro de Artes da Udesc
•  09 de novembro de 2015 - De olho na Ilha 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart 
• 09 de novembro de 2015 - Portal makingOf 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart
• 09 de novembro de 2015 - Governo de SC 
Udesc comemora 30 anos de fundação do Ceart com semana cultural em Florianópolis a partir desta segunda
• 06 de novembro de 2015 - Hora de Santa Catarina 
Mário Motta: Ceart da Udesc comemora 30 anos com semana cultural
• 04 de novembro de 2015 - Portal da Ilha 
Centro de Artes da Udesc comemora 30 anos
• 22 de outubro de 2015 – Notícias do dia 
30 anos de participação do curso de Moda na história do Centro de Artes da Udesc

http://www.udesc.br/noticia/udesc_realiza_campanha_de_divulga%C3%A7%C3%A3o_em_comemora%C3%A7%C3%A3o_aos_30_anos_do_ceart
http://www.udesc.br/noticia/udesc_far%C3%A1_semana_cultural_em_florian%C3%B3polis_para_comemorar_30_anos_de_funda%C3%A7%C3%A3o_do_ceart
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart14_14915124456155.pdf
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart13_14915124496784.pdf
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart7_14915124801718.pdf
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart4_14915127519716.pdf
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart3_14915127562304.pdf
http://udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/104/boletimceart1_14915127638684.pdf
http://www.adjorisc.com.br/geral/comemora%C3%A7%C3%A3o-dos-30-anos-do-ceart-ter%C3%A1-concerto-do-departamento-de-m%C3%BAsica-da-udesc-1.1828161
http://www.jornalfloripa.com.br/emcimadahora/site/?p=noticias_ver&id=17412
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/educacao/udesc-comemora-30-anos-de-fundacao-do-ceart-com-semana-cultural-em-florianopolis-a-partir-de-segunda?highlight=WzMwLCJhbm9zIiwiY2VhcnQiLCIzMCBhbm9zIl0=
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/cultura/espetaculos-teatrais-serao-apresentados-na-semana-comemorativa-de-30-anos-da-udesc-ceart?highlight=WyJlc3BldGFjdWxvcyB0ZWF0cmFpcyBzZXJhbyIsInNlclx1MDBlM28gYXByZXNlbnRhZG9zIG5hIiwibmEgc2VtYW5hIGNvbWVtb3JhdGl2YSIsImNvbWVtb3JhdGl2YSBkZSAzMCIsIjMwIGFub3MgZGEiLCJkYSB1ZGVzYyBjZWFydCJd
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2015/11/os-30-anos-do-centro-de-artes-da-udesc-4897985.html
http://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/74c74efe4a1e9e57191a0eb6110a8118?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1447781657&Signature=JT5mauE%2F8jmc46R%2FbfZs8zX0bGQ%3D
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/udesc-realiza-programacao-cultural-gratuita-pelos-30-anos-do-ceart.html
www.clicrbs.com.br/especial/sc/itapemafmsc/19,0,4897985,Os-30-anos-do-Centro-de-Artes-da-Udesc.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/11/os-30-anos-do-centro-de-artes-da-udesc-4897985.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/11/os-30-anos-do-centro-de-artes-da-udesc-4897985.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/udesc-comemora-30-anos-de-fundacao-do-ceart-com-semana-cultural.html
http://www.portalmakingof.com.br/eventos/udesc_comemora_30_anos_de_fundacao_do_ceart_com_semana_cultural_em_florianopolis.html
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/educacao/udesc-comemora-30-anos-de-fundacao-do-ceart-com-semana-cultural-em-florianopolis-a-partir-de-segunda?highlight=WzMwLCJhbm9zIiwiY2VhcnQiLCIzMCBhbm9zIl0=
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/11/mario-motta-ceart-da-udesc-comemora-30-anos-com-semana-cultural-4895286.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=centro-de-artes-da-udesc-comemora-30-anos-com-semana-cultural-em-florianaopolis&id=30080
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/uma-mudanca-de-filosofia-no-desenho-urbano
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Cursos de graduação

Artes Visuais (Bacharelado)

Artes Visuais (Licenciatura)

Design - Habilitação em Design Gráfico 
(Bacharelado)

Design - Habilitação em Design Industrial
(Bacharelado)

Moda (Bacharelado)

Música - Piano (Bacharelado)

Música - Violão (Bacharelado)

Música - Violoncelo (Bacharelado)

Música - Violino ou Viola (Bacharelado)

Música (Licenciatura)

Teatro (Licenciatura)



Cursos de Pós-Graduação

- Mestrado Acadêmico -
- Doutorado Acadêmico -

Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais (PPGAV)

*Obs.: Aprovado pela CAPES em 2016, previsão de primeira turma para 2017

Programa de Pós-Graduação
em Design (PPGDesign)

- Mestrado Acadêmico -

Programa de Pós-Graduação
em Música (PPGMUS)

- Mestrado Acadêmico -

Programa de Pós-Graduação
em Teatro (PPGT)

- Mestrado Acadêmico -
- Doutorado Acadêmico -

Mestrado Profissional em Artes (Prof-Artes)

- Mestrado Profissional -

Mestrado Profissional em Design de Vestuário e Moda* 
- Mestrado Profissional -



Artes Cênicas
- 212 alunos -

Artes Visuais
- 238 alunos - 

Música
- 216 alunos -

Alunos de Graduação

Total de alunos - 1126

Design
- 178 alunos -

Alunos formados
2012/2 a 2015/2

- 542 - 

Moda
- 193 alunos -

Fonte: Secretaria de Ensino de Graduação (alunos com vínculo em 2016-1)



Docentes

Docentes efetivos
- 96 -

Sexo masculino
- 45 -

Sexo feminino
- 51 -

Docentes substitutos
- 31 -

Sexo masculino
- 08 -

Sexo feminino
- 23 -

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos (Julho 2016)



Titulação docentes efetivos

Titulação docentes substitutos

21 Mestres

06 Doutores

77 Doutores

02 Especialistas17 Mestres

02 Graduados
02 Especialistas

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos (Julho 2016)



Técnicos

Total de técnicos 
- 58 -

Sexo masculino
- 30 -

Sexo feminino 
- 28 -

23 Técnicos
Universitários de
Desenvolvimento

18 Técnicos
Universitários
de Execução

13 Técnicos
Universitários
de Suporte

04 Técnicos
Universitários de

Serviços

Cargos

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos (Julho 2016)



Vestibular

SISU

Vagas
- 187-

Candidatos
- 1912 -

Fonte: Secretaria de Ensino de Graduação (Vestibular de Verão 2016/1)

Teatro (Licenciatura)

 

Candidatos
- 943 (1ª chamada) -

- 577 (lista de espera) - 

Vagas
- 33 -



Alunos do CEART
que realizaram mobilidade 

internacional (em 2015)
- 27 -

Alunos do CEART inscritos
no Programa de Mobilidade

Estudantil Internacional 
da UDESC (em 2015)

- 21 -

Alunos estrangeiros
que estudam no CEART

(Convênio PEC-G em 2016)
- 02 -

Alunos estrangeiros 
que estudaram no CEART

(em 2015)
- 20 -

Mobilidade Acadêmica

Alunos do CEART inscritos
no Edital Santander 1.2015

- 24 -

Fonte: Direção de Ensino de Graduação



Pesquisa

11 Projetos de
Pesquisa de
Artes Cênicas

13 Projetos de
Pesquisa de
Artes Visuais

14 Projetos de
Pesquisa de

Música

08 Projetos de
Pesquisa 
de Design

08 Projetos de
Pesquisa de
Moda

Grupos de Pesquisa
- 24 -

Projetos de Pesquisa
- 54 -

Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação (julho 2016)



Bolsa de Pesquisa*

04 Bolsas de
IC PROBITI/UDESC

04 Bolsas de
IC Voluntário
PIVIC/UDESC

07 Bolsas de
IC PIBIC/CNPq

45 Bolsas de
IC PROBIC/UDESC

Bolsistas de Iniciação Científica (IC)
- 65 -

Publicações
Impressas**

- 11 -

Revista Apotheke
Revista Ciclos
Revista DAPesquisa
Revista Educação, Artes e Inclusão
Revista Human Factors in Design
Revista Modapalavra
Revista Móin-Móin
Revista Nupeart
Revista Orfeu
Revista Palíndromo
Revista Urdimento

*Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação (julho 2016)
**Fonte: Portal de Periódicos da UDESC (julho 2016)

01 Bolsa de
IC PROBIC-AF

04 Bolsas de
IC PROIP/UDESC



Pós-Graduação

06 Cursos de 
Mestrado
(1 em
implementação)

84 Alunos
regulares
de doutorado

193 Alunos
regulares de

mestrado

56 Alunos
especiais

Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação (alunos matrícuilados em 2016-1)

02 Cursos de
Doutorado



Pós-Graduação

Bolsas de mestrado
CAPES
- 74 -

Bolsas de mestrado
FAPESC
- 02 -

Bolsas de doutorado
FAPESC
- 08 -

Bolsas de mestrado
UDESC
- 16 -

Bolsas de doutorado
CAPES
- 25 -

Bolsas de doutorado
UDESC
- 08 -

Fonte: Direção de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação (julho 2016)



Extensão

Programas de Extensão
- 35 -

Ações de Extensão
vinculadas aos Programas
(Projeto, eventos e cursos)

- 128 -

03 Programas
de Artes Visuais

03 Programas
de Design

10 Programas
de Teatro

11 Programas
de Música

08 Programas
de Moda

35 Ações de
Música

37 Ações de
Teatro

25 Ações
de Moda

19 Ações
de Artes Visuais

12 Ações
de Design

Fonte: Direção de Extensão (julho 2016)



Extensão

Ações Isoladas de Extensão
- 03 -

37 Bolsas de
Apoio Discente

Contemplados com 
Auxílio às Refeições (PROSUR)

- 79 -

Auxílio à Permanência
Estudantil (PRAPE)

- 26 -

14 Bolsas de 
Cultura 
para o Coral

13 Bolsas de 
Cultura
para a Orquestra

Fonte: Direção de Extensão (julho 2016)

74 Bolsas de
Extensão

04 Bolsas de
Cultura para

o Quarteto



Área construída em m²: aproximadamente 10.437,64 m²

Área construída

Futuro prédio 
do Depto. 
de Design

- 4.115,76 m² -

Futuro prédio 
do Depto. 
de Moda

- 4.115,76 m² -

Área projetada de
novas construções

Futuro prédio 
interdepartamental 

do CEART
- 5.166,07 m² -



Banheiros
- 17 -

Salas de aula
- 58 -

Edificações
- 09 -

Auditórios
- 02 -

Bebedouros
- 20 -

Vagas de estacionamento

Vagas para
bicicletas
- 66 -

Vagas para 
motos
- 10 -

Vagas
para carros

- 139 -

Estrutura

Guarda-volumes
- 456 -

Ares-
condicionados

- 178 -

Desumidificadores
- 10 -

Fonte: Coordenadoria de Serviços Gerais



Informática

Pontos de Wireless
- 11 -

Computadores
- 365 -

Fonte: Coordenadoria de Informática (julho 2016)

Plotters
- 03 -

Impressoras
outsourcing

- 18 -

Impressoras
próprias
- 08 -

Laboratórios de info.
para alunos

- 04 -

Licenças Softwares
- 167 -




	Relatório de Gestão Final_3
	ceart_numeros
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte1
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte2
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte3
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte4
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte5
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte6
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte7
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte8
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte9
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte29
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte10
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte11
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte12
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte13
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte14
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte15
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte17
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte18
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte26
	CEART_EM_NÚMEROS_2016_PRELIMINAR_2ago_19h_Parte28


