O DIA A DIA NO CCE
LIVRO DE FOTOGRAFIAS
“FLORIPA PINHOLE” É LANÇADO
NA UFSC

Em comemoração aos 40 anos do curso de
Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e em homenagem ao aniversário de 346 anos da
cidade de Florianópolis, foi lançado na quarta-feira (3), o
livro de fotografias “Floripa Pinhole”.
O livro traz fotografias feitas entre 2017 e 2018 e
busca retratar o passado da Ilha da Magia. Para a realização
das fotos, os autores usaram um antigo recurso fotográfico:
a câmera pinhole. A técnica não usa lentes, consistindo-se
de uma caixa escura com um pequeno furo para a entrada
de luz. “A dificuldade dessa câmera é que não tem visor,
lente e nem fotômetro. Demorou para a gente entender,
erramos muitas fotos. De cada seis fotos, acertava uma.
[…] Quando a gente entendeu a lógica começamos a
acertar mais e foi só alegria”, explica Fernando Crocomo,
um dos autores do livro.

Além das fotografias, o livro descreve o processo da
fotografia pinhole e mostra como as fotos foram reveladas.
Por ser um livro bilíngue, a leitura pode ser feita em
português e inglês. Para mais informações acesse a página
do Facebook https://www.facebook.com/floripapinhole/.

Da esquerda para a direita: Flávia Guidotti, Ivan Giacomelli, Fernando
Crocomo e Lívia Tokasiki, autores do livro. Foto por: Rodrigo Barbosa.

Esta matéria foi escrita pelos bolsitas do projeto
de extensão, Cotidiano UFSC, Rodrigo Barbosa e Georgia
Rovaris. Para conferir mais matérias produzidas pelo
projeto, basta acessar o link: http://cotidiano.sites.ufsc.br

ACESSO FÁCIL A INFORMAÇÕES
DO CCE
Para facilitar o acesso a informações do CCE, foram incluídos no site os seguintes arquivos:
Capa do livro Floripa Pihole. Foto por: Rodrigo Barbosa

Idealizador do projeto, Crocomo, que é professor de
Telejornalismo do curso, encontrou a câmera Pinhole em
uma loja na Inglaterra. Interessado no assunto, levou a
ideia para os professores de Fotojornalismo Flávia Guidotti
e Ivan Giacomelli para realizar um projeto de extensão
no curso. Além deles, participou do projeto a aluna de
Graduação Lívia Tokasiki.
“O peso de fazer com professores? Eu sei o que isso
significa, mas no fundo eram quatro pessoas que curtiam
muito fotografia que tiveram uma troca muito massa de
conhecimentos. Principalmente vindo deles para mim né?
[risos]”, comenta a estudante.
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Planejamento Estratégico
Foi disponibilizado o Planejamento estratégico da
atual gestão. O documento reúne informações do CCE,
como sua missão, função, análises do ambiente externo
e interno e suas respectivas oportunidades e ameaças.
A partir da identificação do cenário, foram desenvolvidos
projetos que visam cumprir com as metas propostas no
documento.
Ramais do CCE
Para facilitar o contato entre setores, os telefones
estão organizados por departamentos.
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O DIA A DIA NO CCE
Portarias do CCE
As portarias disponíveis para consulta, até o
momento, são as de 2018 e as de 2019. As portarias
foram publicadas no Repositório Institucional. Para facilitar
o acesso, criou-se um documento no Excel, separando as
portarias por assuntos e indicando o link para acessá-las
no Repositório.
São portarias emitidas pelo CCE de designação e
dispensa de coordenações e subcoordenações, bancas
para professores titulares, afastamentos stricto sensu,
supervisores de laboratório, componentes de Núcleo
Docente Estruturante, comissões.

Cun APROVA MONÇÃO DE LOUVOR
EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DO
CURSO DE JORNALISMO
O Conselho Universitário – CUn aprovou, no dia 26
de março, a Moção de Louvor solicitada pela direção do
Centro de Comunicação e Expressão em homenagem aos
40 anos do curso de Jornalismo.
A leitura da moção, aprovada em Conselho de
Unidade em 28/02/2019, foi feita pelo Diretor do CCE,
Prof. Arnoldo Debatin Neto, e teve aprovação unânime do
CUn.
Estavam presentes à reunião, como convidados para
esse ponto da pauta da reunião do CUn, a Prof.ª Maria
José Baldessar, chefe do Departamento de Jornalismo;
Prof.ª Daisi Vogel, coordenadora do Curso; Prof.ª Cárlida
Emerim, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Jornalismo; o servidor A. Hendrick, chefe de expediente
do curso; Prof. Eduardo Medistch; a acadêmica Sofia
Dietmann, representante do Centro Acadêmico Livre de
Jornalismo – Adelmo Genro Filho – CALJ; Aderbal João
Rosa Filho, presidente do Sindicato do Jornalistas; e Ademir
Arnon, presidente da Associação Catarinense da Imprensa
e o Jorn. Moacir Pereira.

EX-PROFESSOR DO CURSO DE
JORNALISMO SÉRGIO MATTOS
RECEBE HOMENAGEM
“O que ficou para mim é que ele era uma pessoa
muito generosa”. Com essa fala emocionada, a vicediretora do Centro de Comunicação e Expressão (CCE),
Silvana de Gaspari, iniciou sua fala durante as homenagens
dedicadas ao ex-professor do Curso de Jornalismo, Sérgio
Mattos. Houve também, uma aula especial ministrada pelo
professor Fernando Crocomo que ressaltou a importância
e as conquistas que Sérgio trouxe para o departamento.
Além disso, o estúdio de TV do curso foi rebatizado com o
nome do homenageado. O evento foi realizado na última
segunda-feira, 08/04, e faz parte das diversas atividades
que visam comemorar os 40 anos do curso de jornalismo
da Universidade Federal de Santa Catarina. O TJ UFSC
e a Comunica!, que correspondem respectivamente ao
telejornal diário e a empresa júnior do curso, fizeram a
cobertura do evento.

Professores do departamento de Jornalismo, Diretores do CCE e amigos
do homenageado participam de cerimônia. Foto por: Luana Moreno.
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