O DIA A DIA NO CCE
AGENDA DO CCE
		
Dia 9 de novembro: 12ª Mostra
Cinema e Direitos Humanos
A Mostra é uma ação realizada pela Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos
(SNC/MDH) nas 26 capitais e no Distrito Federal. Com exibição de filmes contemporâneos de curta, média e longa metragem selecionados através de chamada pública, o
tema desta edição serão os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Mais informações em
breve no link.
Dia 19 de novembro: 1ª Jornada Dom Pedro
II: políticas, acervos e pesquisas
Reúne pesquisadores e interessados que, partindo
da discussão em torno da figura do Imperador Dom Pedro
II, apresentarão seus trabalhos, discutirão e ampliarão o
debate acerca de políticas, acervos e pesquisas. O evento
contará também com o lançamento da primeira parte da
edição genético-digital da tradução manuscrita de D. Pedro II do texto sânscrito Hitopadesha no site do NUPROC
(UFSC) e no site do Museu Imperial (Petrópolis).
Das 09h às 18h30 no Auditório Henrique Fontes, Bloco B
do CCE.
		Dias 21 de novembro: V Simpósio Gótico de Pós-Graduação: Literatura, Artes, Mídia
O evento do Programa de Pós-Graduação em Inglês
(PPGI) se propõe a apresentar e discutir diferentes debates
teóricos e métodos de pesquisa utilizando exemplos
de filmes, romances, games para discutir e construir
o significado de “gótico”. A partir das 09h no Auditório
Henrique Fontes, Bloco B do CCE.
		Dias 26 a 28 de novembro: III SBEDR Seminário Brasileiro de Escrita Dramática
O curso de Artes Cênicas da UFSC promove uma
atividade acadêmica que vá além da sala de aula e que
contemple a pesquisa e a extensão universitárias, congregando dramaturgos, teóricos deste campo do saber, bem
como novas vozes no cenário da escrita dramática brasileira. Mais informações no site.

UFSC COMPLETA SEIS ANOS DE
PARCERIA COM A USAC

Fotos: Maria Gabriella Schwaemmle

A Universidade Federal de Santa Catarina é a única instituição brasileira a receber estudantes da University
Studies Abroad Consortium (USAC). Nossa universidade foi
escolhida a dedo pelo presidente da instituição universitária de intercâmbios em 2012, e desde então já recebeu
mais de 500 estudantes estrangeiros.
A USAC é uma instituição sem fins lucrativos que
promove o intercâmbio de culturas e experiências entre
estudantes internacionais e a comunidade universitária.
Através de disciplinas acadêmicas, grupos de conversação,
viagens e aulas culturais como capoeira e surf, a USAC
contribui para a internacionalização da universidade e promove oportunidades de estudo no exterior.
Desde agosto deste ano, a sede da USAC fica aqui
no Centro de Comunicação e Expressão, na sala 219 do
Bloco A. Antes, a instituição estava sediada no prédio da
Reitoria II. O Diretor Residente da USAC Floripa, Renato
Carvalho, comenta que a localização dentro do campus é
muito legal para os intercambistas, que reclamavam do
isolamento da sede anterior. “A importância que a gente enxerga na UFSC é ter esses estudantes circulando no
campus e compartilhando suas culturas, suas vivências
com os alunos daqui”, afirma Carvalho.
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disciplinas em inglês.
Quem não estuda Língua e Literatura Estrangeira e
quer conhecer melhor a USAC ou interagir com seus alunos
também pode. Além das disciplinas semestrais em inglês,
a instituição também organiza parcerias de conversação e
trilhas pela Ilha. Os formulários de inscrição e editais são
sempre divulgados no site da SINTER e nas redes sociais
da USAC. “Oportunidades são muitas, e a USAC está aberta para tudo. Convites para atividades dos Centros, dos
cursos, e nossa sala está sempre aberta para quem quiser
conhecer nossos alunos e atividades”, conclui o diretor.

BANCO DE TROCAS
A equipe da USAC Floripa é formada por dois estagiários, o diretor
residente e a assistente de direção.

A USAC oferece todos os semestres disciplinas lecionadas em inglês. Estes cursos de extensão duram em
média dois meses e permitem a interação entre os alunos
da UFSC com os intercambistas, além do exercício da língua inglesa. Muitas vezes as disciplinas são ministradas
por professores internacionais convidados. As inscrições
são realizadas no início de cada período letivo no site da
SINTER (Secretaria de Relações Internacionais).
Você tem algum material patrimoniado que não
precisa mais e está fazendo volume na sua seção? Ou
precisa de algo que não tem? Então envie um e-mail
para cce.comunicacao@gmail.com explicando o que você
tem sobrando com uma foto, ou dizendo o que precisa.
O patrimônio será publicado, ou a necessidade, será
publicado no nosso site para que haja um câmbio dentro
do centro.

A instituição recebe três turmas por ano. Desde 2013, mais de 500
alunos estrangeiros passaram pela UFSC.

Os estudantes do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC tem a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo no exterior através da USAC,
trazendo para a sala de aula a bagagem e a experiência
de morar no país de língua nativa. Os estudantes da Pós-Graduação também podem ganhar bolsas lecionando as
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