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AGENDA DO CCE
		
Dias 17, 19 e 21 de setembro: 1ª
Semana Acadêmica de Design
A intenção da primeira semana acadêmica de design é fomentar a teorização, a prática e a crítica do ensino
vigente de Design que nos é apresentado, por meio de
oficinas, palestras e exposições. Anexo à ela ocorrerá a
primeira feira de produções independentes dxs alunxs do
curso de design, nomeada DevorAR-TE. A feira acontecerá
nos dias 17 e 19 de setembro, das 11 às 17h, nos arredores do CCE. Mais informações no Facebook.

TJ UFSC VENCE PRÊMIO EM
CONGRESSO
NACIONAL
DE
COMUNICAÇÃO PELO SEGUNDO
ANO CONSECUTIVO

Dias 24 a 28 de setembro: XVII Semana do
Jornalismo
As quintas e sextas fases do curso de Jornalismo da
UFSC organizam todo ano uma semana com convidados
especiais para falar sobre o mercado de trabalho e realizar
oficinas. A programação completa você confere na página
da Semana no Facebook.
		Dias 25 a 29 de setembro: XI Colóquio
Internacional Michael Foucault
O evento reunirá intelectuais, pesquisadores e
estudiosos para partilhar reflexões a partir do tema
“Foucault e as práticas da liberdade”. As conferências e
mesas-redondas serão realizadas no Auditório Garapuvu,
no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Já os Simpósios
Temáticos serão realizados nas salas do Centro de Cultura e
Eventos da UFSC, no CFH e no Auditório Henrique Fontes.
Confira a programação completa aqui.
		Dias 27 a 30 de setembro: III Festival
de Folclore Surdo
Produções Literárias em Língua de Sinais de teatro,
poesia, contação de histórias, piadas, movimentos e artes.
Uma das atividades do Festival é o Workshop de Literatura
Surda, que acontece nos dias 27 e 28 no auditório da Reitoria da UFSC. Mais informações no site.

Representantes do TJ UFSC no Congresso Intercom, que aconteceu
na cidade de Joinville entre os dias 02 e 08 de setembro.

O TJ UFSC, telejornal diário produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de
Santa Catarina, recebeu o prêmio Expocom na categoria
“Melhor Produção Laboratorial em Videojornalismo e Telejornalismo”. A premiação foi realizada no sábado, 8 de
setembro, e faz parte do Congresso Nacional da Intercom
(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), o maior da área na América Latina. O TJ UFSC
foi premiado pela cobertura da Operação Ouvidos Moucos
e da morte do ex-reitor da universidade Luiz Carlos Cancellier de Olivo, realizadas em setembro e outubro de 2017.
O projeto já havia vencido a etapa regional no Expocom
Sul, no mês de junho, e em 2017 ganhou a etapa nacional
do prêmio na mesma categoria, pela produção realizada
ao longo de todo o ano de 2016. Conheça o projeto na
página.
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JORNADA BRASILEIRA DIREITO
E FRATERNIDADE COMEMORA 10
ANOS DO NÚCLEO DE PESQUISA

O Núcleo de Pesquisa Direito e Fraternidade, em
parceria com o Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da
Criança e do Adolescente e o Centro de Ciências Jurídicas
(CCJ/UFSC), promoveu nesta terça-feira, 11/09, a Jornada
Brasileira Direito e Fraternidade. O evento teve como objetivo comemorar os 10 anos do Núcleo, que traz para a universidade uma nova perspectiva de análise: a fraternidade
como tema de estudos da esfera jurídica.
O evento contou com 200 inscritos, que assistiram
a palestras e painéis no Auditório da Reitoria no período
da manhã. Já na parte da tarde os Grupos de Trabalhos
apresentaram seus artigos com relação ao tema. “O Direito deve ser feito pelo viés da fraternidade, de perspectiva
laica e de respeito ao outro. E não tem como tratar de
fraternidade sem o princípio da relacionalidade”, explica
Josiane Petry, organizadora da Jornada.
A vice-diretora do CCE e Professora de Língua e
Literatura Italiana da UFSC Silvana de Gaspari participou
do grupo de trabalho “Fraternidade, Direito e Literatura”.
Josiane Petry também é uma das cinco coordenadoras do
grupo e comenta que “a Literatura tem um papel interessante no Direito, porque descreve a realidade e aponta o
sistema jurídico da época, se era fraterno e se se preocupava com o outro.”
A UFSC inaugurou o Núcleo de Pesquisa Direito e
Fraternidade em 2008, sob a coordenação das Professoras
Josiane Rose Petry Veronese e Olga Maria Boschi Aguiar
de Oliveira. A partir dai, Direito e Fraternidade ganharam
espaço como disciplinas regulares nos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito, e também na graduação. O
Núcleo já publicou sete obras coletivas com análises distintas e uma série de TCCs, dissertações, teses e livros sobre
o tema.
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DIREÇÃO DO CCE CONSULTA
PROCURADORIA FEDERAL SOBRE
MAPEAMENTO SOBRE DE ASSÉDIO
NO CENTRO
A Direção do Centro de Comunicação e Expressão
(CCE) está no processo de desenvolver um formulário online para mapear casos de assédio moral e sexual no Centro,
com o objetivo de quebrar o silêncio sobre esse assunto e
estimular ações que informem o público e torne raro esse
tipo de atitude. Para esclarecer dúvidas de ordem jurídica
sobre a aplicação do mapeamento, o Diretor do CCE Prof.
Dr. Arnoldo Debatin Neto e a Técnica em Assuntos Educacionais Alice Canal se reuniram com a Procuradora Federal
Dra. Alessandra Rezende e o Corregedor-Geral Dr. Ronaldo
Barbosa. Foi exposto que o formulário do CCE teria como
objetivo recolher dados que auxiliem no combate ao assédio no Centro, visto que a apuração de supostas irregularidades em si não seria competência do CCE. Assim, existe
a discussão na Universidade de criar um sistema institucionalizado de recebimento de denúncias e encaminhá-las ao
devido órgão competente que tome as providências legais.
A Direção do CCE aguardará o retorno dos encaminhamentos no âmbito da instituição para dar prosseguimento ao
assunto no Centro.

USAC RECEBE 33 ESTUDANTES
INTERNACIONAIS NO SEGUNDO
SEMESTRE DE 2018
Os estudantes chegaram no início de setembro e já
realizaram várias atividades de orientação em Florianópolis, como tour pelo campus da UFSC, pelo centro da cidade
e pela Ilha. Também já tiveram uma integração com colegas brasileiros da UFSC em uma “Pizzada” e deram início
às atividades letivas. Neste segundo semestre de 2018, os
estudantes estrangeiros são em sua maioria dos Estados
Unidos (29), além de um representante dos países: Colômbia, Nigéria, Noruega e Suécia.
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Foto dos estudantes da USAC no tour pela ilha de Florianópolis.

O programa USAC está instalado no CCE (Sala 219
– Bloco A) desde o início do semestre, assim como as salas
de aula dos cursos promovidos pela organização.
A University Studies Abroad Consortium (USAC) é
uma organização sem fins lucrativos formada por mais de
30 universidades americanas que promove oportunidades
de estudo no exterior. A USAC foi criada em 1982 e atualmente conta com mais de 43 programas de intercâmbio
em 27 países. Em 2013, a USAC veio ao Brasil e escolheu
Florianópolis como cidade sede. Foi assinado um acordo de
colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina
para trazer grupos de estudantes e professores internacionais à universidade para estudar, lecionar e aprender a
cultura brasileira por períodos de 1, 2, 4 ou 8 meses. Desde então o programa já recebeu mais de 500 estudantes
internacionais e 15 professores visitantes. Além das oportunidades locais, a USAC oferece bolsas de estudo para estudantes da UFSC, e as inscrições da bolsa de estudos de
2018 encerraram no dia 12/09. O resultado dos estudantes
contemplados será divulgado no dia 08/10/18, no site da
SINTER/UFSC (Secretaria de Relações Internacionais).
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