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Florianópolis, 10 de junho de 2020. 
 
 
 
Ao Presidente da APUFSC 
 
 
Assunto: Nota de esclarecimentos 
 
 
  Senhor Presidente da APUFSC,  
 

  Em resposta a críticas e ataques que o CCE vem sofrendo na imprensa e nas 
redes sociais, encaminha-se nota de esclarecimentos sobre a atuação do Centro durante a 
Pandemia. 

                        Solicitamos divulgação da nota. 
 

   

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

PROF. SILVANA DE GASPARI 
Vice-Diretora do Centro de Comunicação e Expressão 

Portaria nº 2855/2016/GR 



NOTA DE ESCLARECIMENTOS: 

 O CCE E A PANDEMIA DE COVID-19 

 

O Centro de Comunicação e Expressão da UFSC - CCE vem, através 

dessa, registrar seu comprometimento com o serviço público, representado 

aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina.  

Temos conhecimento dos ataques que estamos enfrentando, e que tem 

sido efetivados por uma pequena parte da população catarinense, que tem se 

manifestado tanto pela imprensa quanto pelas redes sociais.  

Respeitamos as opiniões que divergem de nosso ponto de vista, porém, 

antes que essas sejam emitidas, convidamos a todos a consultarem o site de 

nossa instituição e de cada um de nossos cursos, tanto de graduação quanto 

de pós-graduação, e a acompanharem os trabalhos que vem sendo realizados 

durante o período de quarentena.  

Não estamos parados. Não estamos em férias. Estamos trabalhando de 

forma exaustiva e consciente no sentido de preservar a vida de todos aqueles 

que fazem parte de nossa comunidade acadêmica e também daqueles que, 

indiretamente, fazem parte e dependem da UFSC. Nosso trabalho é sério, 

cauteloso, respeitoso e visa, acima de tudo, a preservação da VIDA, pensando 

sempre na manutenção do ensino público, gratuito e, antes de mais nada, de 

QUALIDADE. 

O processo de retomada das atividades letivas, sejam essas presenciais 

ou a distância, não é fácil, pois depende de diversos fatores. E esta discussão 

passa por um processo democrático e transparente, adotado pela UFSC desde 

o início de nossa quarentena, para seus encaminhamentos. 

As vidas de nossos estudantes precisam ser preservadas. A vida de 

nossos servidores, tanto técnicos quanto docentes, precisam ser preservadas, 

e, neste momento, a única coisa que nos garante isso é a MANUTENÇÃO DA 

QUARENTENA. 



Atividades educacionais remotas! Sim! Tal opção está sendo estudada e 

amplamente discutida entre todos os setores da instituição. Não queremos de 

forma alguma nos precipitar em nossas decisões e acabar prejudicando mais 

do que ajudando. A UFSC não é irresponsável. Muito pelo contrário! Basta 

analisar a história recente e verificar que fomos os primeiros a suspender as 

aulas quando esta doença passou a ser uma ameaça entre nós. E, mesmo 

com a suspensão das aulas, nosso trabalho não parou. A UFSC não fechou. 

Continuamos trabalhando remotamente e com a qualidade e dedicação de 

sempre. Pesquisa, extensão, administração, defesas, qualificações, grupos de 

estudos, eventos virtuais, publicações, reuniões virtuais, comissões e tantas 

outras atividades continuam a acontecer. 

Não estamos parados!  

Nesse sentido, gostaríamos de afirmar que toda crítica é bem vinda, 

desde que baseada em informações confiáveis, que ajudem a solucionar 

problemas , e respeitem o próximo. 

Firmam esta nota os seguintes membros do Conselho de Unidade - 

CCE: 

Silvana de Gaspari – diretora em exercício do CCE 

Atílio Butturi Junior – coordenador P. G. Linguística 

Rogério Christofoletti – coordenador P. G. Jornalismo 

Luiz Henrique Milani Queriquelli – subchefe DLLV 

Leslie Sedrez Chaves – chefe Departamento de Jornalismo 

Deonísio Schmitt – Chefe Departamento de Libras 

Rodrigo Acosta Pereira – coordenador PROFLETRAS 

Sandra Quarezemin – chefe DLLV 

Márcio Markendorf – coordenador P. G. Literatura 

Ana Veronica Pazmino – coordenador G. Design de Produto 

Marisa Carvalho – chefe EGR 

Heronides Maurílio de Melo Moura – coordenador G. Letras – Português 

Henrique Finco – coordenador G. Cinema 

Roberta Pires de Oliveira – coordenadora de Pesquisa CCE 

Ricardo Triska – coordenador P. G. Design e Expressão Gráfica 



Cristiane Lazzarotto Volcão – representante suplente do CCE no Cun 

Tânia Regina Oliveira Ramos – coord. G. Letras/Português – EAD 

Ina Emmel – subcoord. G. Letras – Língua Estrangeira 

Debora Campos Wanderley – coord. G. Letras/ Libras 

Maria Ester Moritz – coord. G. Letras – Língua Estrangeira 

Daisi Irmgard Vogel – coord. G. Jornalismo 

Gilles Jean Abes – chefe do DLLE 

Celdon Fritzen – subcoord. G Letras/Português – EAD 

Richard Perassi Luiz de Sousa – representante titular CCE no CUn 

Rosane Silveira – coord. P. G. Inglês 

Cristiano Alves – subcoord. G. Design de Produto 

Mary Vonni Meurer de Lima – coord. G. Design 

Kauane Scherer Lahr – representante titular estudantes de Jornalismo 

Janine Soares de Oliveira – coord. Extensão CCE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


