Florianópolis, 19 de junho de 2020.
NOVAS ESTRATÉGIAS DO FAZER EDUCATIVO, DESAFIOS
E POSSIBILIDADES EM TEMPOS DE COVID-19
Comunicado da Equipe Diretiva do Centro de Artes à comunidade acadêmica
Comunidade acadêmica do Ceart,
Estamos trabalhando e estudando em condições peculiares e extraordinárias, porém,
todos os nossos esforços estão sendo canalizados para que tenhamos o melhor
aproveitamento deste momento.
Temos consciência de que muitos pertencem ao grupo de risco, muitos possuem filhos
pequenos em casa, muitos perderam seu trabalho e renda, mas estamos realizando todo o
possível para que essa experiência de trabalho e atividades remotas, seja a melhor experiência
possível.
Para isso, debatemos intensamente em diferentes fóruns internos e externos as
condições necessárias para enfrentarmos a atual situação.
Sabemos que a Resolução Nº 032/2020/CONSUNI está vigente sob ad referendum, mas
que ainda passará pelo Conselho Universitário para o veredito final. Contudo, afinal, no dia 22
de junho está marcado o retorno para as aulas não presenciais de ensino de graduação e
precisamos nos preparar para essa nova situação.
Com a espera de que todos e todas estejam bem, o Centro de Artes deseja boas vindas
no reinício do semestre 2020.1 e desde já coloca toda a equipe à disposição dos estudantes e
docentes para auxiliar nas demandas atuais que se aproximem ao máximo das nossas
perspectivas de uma educação e de um ensino superior de qualidade e, principalmente,
acessível para todos os nossos acadêmicos e acadêmicas.
Para melhor orientação neste período, indicamos os procedimentos abaixo, conforme o
tripé universitário.
Se você precisar tirar alguma dúvida com a Direção Geral do CEART, os contatos são:
• E-mail: dg.ceart@udesc.br
• WhatsApp: (48) 99625-0814
ENSINO
As aulas não presenciais serão, principalmente, por meio da Plataforma Moodle, onde
há diversos recursos disponíveis para o acesso e envio de arquivos digitais, encontros virtuais
e fóruns de discussões. Os professores e professoras tiveram a oferta de treinamento e
capacitação para o uso das ferramentas da plataforma e também sobre planejamento
pedagógico das atividades não presenciais. Do mesmo modo estamos organizando tutoriais
aos alunos e alunas que porventura tenham pouca familiaridade com o Moodle. No entanto, os
docentes podem utilizar outras tecnologias digitais que melhor possam auxiliar no
desenvolvimento das aulas não presenciais.
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Neste momento é fundamental manter contato com o Departamento do Curso sempre
que houver dúvidas relativas ao ensino, disciplinas e demandas pedagógicas.
Quanto aos assuntos relacionados à vida acadêmica do estudante, como por exemplo,
matrícula, trancamento do curso e desistência de disciplina, o contato deve ser direcionado à
Secretaria Acadêmica e por meio do documento de requerimento. Para contatos favor enviar
e-mails para Secretaria, Direção de Ensino ou Departamentos:
seceg.ceart@udesc.br | Secretaria de Ensino de Graduação
deg.ceart@udesc.br | Direção de Ensino de Graduação
dac.udesc@gmail.com | Departamento de Artes Cênicas
dav.ceart@udesc.br | Departamento de Artes Visuais
design.ceart@udesc.br | Departamento de Design
moda.udesc.ceart@gmail.com | Departamento de Moda
dmu.ceart@udesc.br | Departamento de Música

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Na Pesquisa e na Pós-Graduação, embora não tenhamos previsão quanto ao retorno
das aulas e das atividades administrativas presenciais, temos grupos de pesquisa atuando
intensamente, docentes ministrando aulas remotamente e servidores garantindo as atividades
administrativas. Se você precisar tirar alguma dúvida com a Direção de Pesquisa e Pós
Graduação do CEART, os contatos são estes:
• E-mails:
dppg.ceart@udesc.br | Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
secepg.ceart@udesc.br | Secretaria de Ensino de Pós-Graduação
•

WhatsApp: (48) 3664-8306

EXTENSÃO E CULTURA
As ações de extensão e cultura estão em desenvolvimento no Ceart, dentro das
especificidades de cada projeto e programa, e das possibilidades encontradas pelas
coordenações e equipes para possíveis adaptações das atividades.
Os recursos financeiros dos editais de extensão e cultura estão suspensos
temporariamente, porém as bolsas continuam ativas e sendo pagas.
A Direção de Extensão, Cultura e Comunidade do Ceart continua em atendimento
remoto pelos seguintes contatos:
• E- mail: dex.ceart@udesc.br
• WhatsApp: (48) 3664-8307.
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As ações abertas à comunidade estão sendo divulgadas nas mídias sociais e no site do
Ceart,
nas
redes
sociais
das
próprias
ações
(https://www.udesc.br/ceart/extensao/acoesdeextensaodoceart), na página do facebook da
DEX-CEART
(https://www.facebook.com/dex.ceart/)
e
na
agenda
da
DEX-CEART
(https://www.udesc.br/ceart/extensao/agendadaextensao).
APOIO À/AO ESTUDANTE
Os auxílios à permanência estudantil, assim como as bolsas de apoio discente e os
estágios não obrigatórios (remunerados) continuam ativos e sendo pagos pela Udesc.
O Programa de Apoio ao Estudante (PAE-Ceart) continua dando suporte aos alunos e
alunas, tanto para inscrições, quanto para dúvidas e acompanhamento de questões
socioeconômicas e de acessibilidade educacional.
As inscrições para os editais PRAFE e editais de Inclusão Digital acontecem de forma
remota, por meio do e-mail: pae.ceart@udesc.br.
Os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não se
inscreveram no último edital do programa, ainda podem solicitar inscrição a qualquer tempo
no PRAFE Emergencial (https://www.udesc.br/ceart/pae/bolsas/prafe). Para isto, basta entrar
em contato com o setor.
As atividades de bolsas e estágios estão designadas pelas coordenações dos setores,
nos quais os trabalhos são realizados.
ACESSO AOS LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO
DE ARTES
Sobre a questão de acesso aos laboratórios e equipamentos de informática, para
prosseguir com o acompanhamento de aulas e elaboração de atividades em modo não
presencial, deve-se observar as regras da Instrução Normativa Nº 011/2020 - Clique aqui para
acessar.
Aos e às estudantes que necessitarem de apoio nesse quesito, estaremos
disponibilizando de forma segura e sob agendamento o acesso aos laboratórios de informática
do Centro de Artes. Serão analisados também os casos de empréstimos de equipamentos,
porém, a demanda pode ser maior do que nossa capacidade de atendimento.
Para agendamentos e informações, solicita-se que seja preenchido e enviado o ANEXO I
da IN 011/2020 aos e-mails: cinf.ceart@udesc.br e dad.ceart@udesc.br .
A Coordenadoria de Informática e Direção de Administração do centro avaliarão a
melhor forma de atendimento e verificará a disponibilidade de horários para o uso dos
espaços.
Para mais informações, ressaltamos que utilizem os e-mails acima mencionados, para
que os respectivos setores responsáveis por cada área auxiliem na dúvida.
Cuide-se e sempre que puder, fique em casa.
A equipe diretiva do Ceart está à disposição.
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