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PPGL divulga atividades durante 
a quarentena

“Linguística Live” é a mais nova série de divulgação cien-
tífica do Programa de Pós-Graduação em Linguística 
(@linguisticaufsc). A ideia é promover aulas abertas, 
debates e a publicação de textos escritos e editados por 
docentes e discentes do PPGL, através das redes sociais 
como Facebook e Instagram toda quinta-feira, às 16h.

O primeiro encontro será em 30 abril com o coordenador 
e subcoordenadora do Programa, Atilio Butturi Junior e 
Cristine Gorski Severo (UFSC) e terá como tema “Poder, 
Língua, Resistência”.

Já foi divulgado o cronograma das lives. Acesse!
____________________________________________

"O que produz o PPGL?" No site do Programa de Pós-
-Graduação em Linguística, é possível acessar trabalhos 
de docentes e discentes como o prefácio de Kanavillil 
Rajagopalan e a apresentação do livro Language Planning 
and Policy, organizado por Cristine Gorski, Sinfree Makoni 
e Ashraf Abdelhay; as prefaciais de Os Jesuítas e as 
línguas, de Cristine Gorski Severo, as prefaciais de Fou-
cault e as Linguagens, organizado pelos professores Atilio 
Butturi e Cristine Gorski Severo, e o texto inédito do pro-
fessor Fábio Lopes – And we are grey v. 3.

Fonte: https://ppglin.posgrad.ufsc.br/

https://www.instagram.com/lin
guisticaufsc/

https://ppglin.posgra
d.ufsc.br/linguistica-li
ve/

Grupo EME-UFSC auxilia no com-
bate à pandemia da COVID-19

O EME (Equipamentos Médicos de Emergência) é um 
grupo multidisciplinar, colaborativo, voluntário e indepen-
dente que visa levantar, projetar, desenvolver, produzir e 
distribuir Equipamentos Médicos de Emergência para 
combater a pandemia da COVID-19. O grupo, formado 
por servidores e alunos da UFSC e do IFSC, é dividido em 
equipes responsáveis pela produção e distribuição de 
EPIs, como máscaras de tipo face shields, e pelo desen-

volvimento, ainda em fase de teste, de ventiladores mecâ-
nicos. Há equipes que também realizam ações de suporte 
como captação de recursos, marketing, submissão de pro-
postas em editais.   

O professor Estevan Hideki Murai, do Departamento de 
Expressão Gráfica (EGR), participa da equipe que procura 
desenvolver um ventilador mecânico a partir de itens 
comerciais disponíveis no mercado nacional que atenda 
aos requisitos mínimos para o tratamento de síndrome 
respiratória aguda grave. Para auxiliar no desenvolvimen-
to do projeto conceitual, conforme comenta o professor, 
são  feitas consultas a profissionais de saúde como médi-
cos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas respirató-
rios e engenheiros que trabalham com equipamentos 
médico-hospitalares. Atualmente, os protótipos estão em 
fase de testes, e o professor Estevan informa que “espera-
mos em breve submetê-los a avaliações quantitativas con-
forme as normas vigentes. Nosso objetivo é desenvolver e 
liberar o uso dessa tecnologia, permitindo que empresas 
capacitadas possam produzir ventiladores mecânicos em 
larga escala”.

Os docentes do EGR Cristina Colombo Nunes (Laborató-
rio SIGMO),  Douglas Menegazzi, Marília Gonçalves (Labo-
ratório LOGO) e Mary Vonni Meürer (Laboratório HIPER-
LAB), junto às alunas Jessika Campos de Souza (estagiária 
SIGMO) e Sabrina Coelho (estagiária SIGMO), formam a 
equipe responsável pela criação da identidade visual do 
grupo.  Conforme explica a professora Marilia, com a 
demanda das atividades do grupo em função do agrava-
mento da crise, houve a necessidade de se criar as ações 
de comunicação como uma marca e instruções de uso da 
mesma. Após a realização de pesquisas, foram elencados 
conceitos que representam o EME - especialista, cocriati-
va, humanitária, soluções e saúde. E a partir deles pen-
sou-se na marca gráfica, constituída  por um logotipo 
(letras EME) e por um elemento simbólico, o coração. Para 
entender melhor essas etapas de criação, leia o texto da 
professora Marilia.

A coordenadora do curso de Enfermagem da UFSC, pro-
fessora Felipa Amadigi, divulgou comunicado em que 
agradece aos professores que participam do grupo EME, 
entre eles o professor do Departamento de Expressão 
Gráfica (EGR), Eugenio Andres Diaz Merino, e profissionais 
da Enfermagem por ajudarem no processo de criação e 
distribuição de mais de 2.500 máscaras a profissionais da 
saúde. 

Acesse o site para conhecer o trabalho do grupo e 
buscar formas de colaborar.

https://eme.ufsc.br

https://cce.ufsc.br/files/2020/04/justifi
cativa_marcaEME-1.pdf

https://cce.ufsc.br/files/2020/04/justificativa_marca
EME-1.pdf

Fonte: https://eme.ufsc.br/



Assin@UFSC: aprenda a usar o 
serviço que elimina o uso de 

papel da Universidade

O Assin@UFSC é um serviço de assinatura digital criado 
para eliminar o uso de papel e dar agilidade e segurança 
aos trâmites internos na UFSC. Com o isolamento social e 
a realização do teletrabalho, o serviço passou a ser impor-
tante para permitir a continuidade da tramitação de solici-
tações e processos. Discentes, docentes e servidores 
técnico-administrativos podem usá-lo.

Primeiro, é preciso criar um certificado digital eduID e 
depois associá-lo à conta do Assin@UFSC. Acesse o link a 
seguir para maiores informações.  

https://e.ufsc.br/ajuda/como-assinar-um-documento-p-
df-digitalmente-usando-o-siscd-online/ 

O Assin@UFSC é uma iniciativa conjunta da Coordena-
doria de Certificação Digital (CCD), do Laboratório de 
Segurança em Computação (LabSEC) e da Superintendên-
cia de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação 
e Comunicação (SeTIC).

Confira a portaria normativa da Reitoria.
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Documentos oficiais que orientam 
a rotina na UFSC durante a qua-
rentena

Considerando a suspensão de atividades presenciais na 
Universidade e a realização do teletrabalho, estão sendo 
publicadas portarias normativas e ofícios que orientam 
sobre a rotina da UFSC nesse período de quarentena. Os 
documentos estão disponíveis no site do CCE.

FESA-UFSC distribui cestas 
básicas para alunos

Fonte: https://www.instagram.com/fesa.ufsc/

Nos dias 28 de março e 01° de abril, a FESA - Frente 
Estudantil de Segurança Alimentícia, integrada por Cen-
tros Acadêmicos e entidades estudantis da UFSC, realizou 
no Varandão do CCE, a entrega de cestas básicas, aten-
dendo as(os) alunas(os) da Universidade que estão preci-
sando de auxílio. As medidas de apoio emergencial divul-
gadas pela PRAE e Reitoria ainda são insuficientes para 
atender a demanda dos alunos que dependem das refei-
ções do Restaurante Universitário, que estão sem trabalho 
e não podem retornar a sua cidade de origem.

Na página do Instagram @fesa.ufsc é possível solicitar 
uma cesta básica, através do formulário na descrição, ou 
contribuir com doações para ajudar na compra dos 
alimentos. Mais de 200 cestas básicas já foram distribuí-
das.

https://www.instagram.c
om/fesa.ufsc/

https://cce.ufsc.br/2020/04/23/documentos-ofi
ciais-que-orientam-a-rotina-na-ufsc-durante-a-
quarentena/

https://ccd.ufsc.
br/

http://labsec.pa
ginas.ufsc.br/

https://setic.u
fsc.br/

https://arquivos.ufsc.br/f/e28396694cc642a88d2e/?
dl=1


