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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A extensão universitária é conceituada, de acordo com a Política 

Nacional de Extensão Universitária (2012) do seguinte modo:

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 

promove a interação transformadora entre Universidade e outros 

setores da sociedade”



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A Política Nacional de Extensão Universitária (2012) também 

relaciona as diretrizes para as ações de extensão na universidade:

 Interação dialógica;

 Interdisciplinaridade e interprofissionalidade;

 Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão;

 Impacto na formação do estudante; e

 Impacto e transformação social.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Revista Mix Sustentável
Coordenadores: Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli, Dr.

Profa. Lisiane Ilha Librelotto, Dra. (CTC – ARQ)

O periódico MIX Sustentável é interdisciplinar, com 

foco na sustentabilidade aplicada à projetos, 

principalmente nas áreas de Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia e Design.

Tiragem: duas edições regulares ao ano (semestral) e 

edições especiais.

ISSN versão on line: 2447-3073

ISSN versão impressa: 2447-0899.
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ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto
Coordenadores: Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli, Dr.

Profa. Lisiane Ilha Librelotto, Dra. (CTC – ARQ)

O encontro ENSUS (Encontro de 

Sustentabilidade em Projeto) reuniu em Abril de 

2016 na cidade de Florianópolis, na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

pesquisadores, professores, profissionais de 

empresas e estudantes de graduação e pós-

graduação de engenharia, design e arquitetura, 

que integram a sustentabilidade como foco 

principal de suas atividades profissionais. O 

evento aconteceu no Centro de Cultura e 

Eventos da UFSC.
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No ENSUS foram 

apresentados 19 palestras, 4 

oficina e 87 artigos 

científicos em 10 sessões 

temáticas.
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Portal Virtuhab e Materioteca de Produtos Sustentáveis
Coordenadores: Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli, Dr.

Profa. Lisiane Ilha Librelotto, Dra. (CTC – ARQ)

O VIRTUHAB é um portal na internet criado para 

apresentar pesquisas e projetos de extensão 

desenvolvidos com o tema sustentabilidade, sendo o 

principal enfoque a construção civil e o 

desenvolvimento de produtos, em sistemas 

construtivos e materiais.

O Portal Virtuhab agrega diversos subprojetos, como 

a MATERIOTECA (financiamento CONFEA e 

MEC/SESU), onde os materiais são identificados, 

catalogados e a análise do ciclo de vida é elaborada 

mostrando o processo de extração da matéria-prima, 

fabricação e emprego em obras de construção civil (a 

princípio de pequeno porte – Habitação de Interesse 

Social – HIS)
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Projeto Rondon

Coordenador: Prof. Edmilson Klen, Dr.

Coordenado pelo Ministério da Defesa, é 

um projeto de integração social que envolve 

a participação voluntária de estudantes 

universitários na busca de soluções que 

contribuam para o desenvolvimento 

sustentável de comunidades carentes e 

ampliem o bem-estar da população. É 

realizado em parceria com diversos 

ministérios e tem o apoio das Forças 

Armadas, que proporcionam o suporte 

logístico e a segurança necessários às 

operações.
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II Congresso Nacional do Projeto Rondon

Coordenador: Prof. Edmilson Klen, Dr.

Nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2015, a UFSC 

sediou o II Congresso Nacional do Projeto Rondon.

O evento teve como objetivos aprimorar as 

operações e seus indicadores, criar instrumentos de 

orientação aos docentes na condução e coordenação 

das operações, consolidar e compartilhar 

conhecimentos e divulgar o Projeto Rondon.
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Design aplicado aos processos institucionais e produtivos: 

identidade, informação e comunicação – ano 4

Coordenador: Prof. Luciano Patrício Souza de Castro, Dr.

Este projeto visa dispor os serviços de planejamento e 

desenvolvimento de processos e produtos de 

informação e comunicação institucional a setores e 

espaços desta Universidade, especialmente no Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de 

Santa Catarina (MarquE). 
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Produção editorial para o museu universitário-UFSC

Coordenador: Prof. Luciano Patrício Souza de Castro, Dr.

O objetivo geral deste projeto é 

estabelecer e dinamizar o processo 

comunicativo entre o Museu Universitário 

/UFSC e a comunidade em geral, 

especialmente por meio da produção 

editorial impressa e digital, visando a 

melhoria e a ampliação do acesso público 

à instituição universitária. São propostos 

sistemas de comunicação para: Catálogo 

de Exposição, Livro Museu em Curso 

(conteúdo de palestras e Anais do Museu 

de Antropologia em forma de revista 

(planejamento visual gráfico).
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Revista digital Expressão Gráfica Tecnologia & Ciência – ano 3

Coordenador: Prof. Luciano Patrício Souza de Castro, Dr.

Participantes: Prof. Douglas Menagazzi, MSc. e Richard Perassi, Dr. 

Este projeto é uma iniciativa dos docentes 

Luciano de Castro, Douglas Menegazzi e Richard 

Perassi, do curso de Design da Universidade 

Federal de Santa Catarina, para incentivar ações e 

produções artísticas e valorizar as práticas 

culturais dos discentes e demais colaboradores do 

referido curso. Trata-se da criação de uma revista 

virtual vinculada ao programa de graduação em 

Design, visando um espaço de publicação e 

incentivo para produções acadêmicas como 

pesquisas e, principalmente, projetos gráficos e 

artísticos - como ilustrações, pinturas, desenhos, 

fotografias, animações etc.
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Anima Catarina

Coordenador: Profa. Alice T. Cybis Pereira, Dra.

Participantes: Prof. Clóvis Geyer,, MSc., Prof. Milton Luiz Horn Vieira, Dr., 

Prof. Gustavo Boehs, Dr., Prof. Flávio Andaló, MsC, Prof. Wiliam Machado de Andrade, MSc.

Concurso de animações & games para estudantes e

ciclo de palestras com profissionais da área.
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CONAHPA (Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para 

Aprendizagem)

Coordenador: Profa. Alice T. Cybis Pereira, Dra.

O Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para Aprendizagem – CONAHPA – é uma 

iniciativa do Grupo de Estudos de Ambientes Hipermídia voltados ao processo Ensino-

Aprendizagem do CNPq. É um evento bianual, e vem se consolidando como um importante 

fórum de discussões na medida em que se torna referência aos pesquisadores e 

desenvolvedores de ambientes hipermidiáticos para aprendizagem.
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SIGRADI 2015 (Congresso Internacional da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica 
Digital

Coordenador: Profa. Alice T. Cybis Pereira, Dra.

Participantes: Profa. Regiane Trevisan Pupo, Dra., Profa. Berenice Santos Gonçalves, Dra. 

Profa. Vanessa Casarin, Dra., Profa. Ana Veronica Pazmino, Dra., Profa. Luciane Maria Fadel, Dra. 

A Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital ( SIGRADI ) 

reúne arquitetos, urbanistas, designers e artistas ligados às 

novas mídias digitais e constitui-se como parceira de 

organizações similares na Europa ( eCAADe ), América do 

Norte ( ACADIA ), Ásia / Oceania ( CAADRIA) e Países 

Árabes e Norte da África (ASCAAD).

Realiza uma conferência anual, onde são debatidas as mais 

recentes aplicações e possibilidades das tecnologias aplicadas 

a gráfica digital, com a participação dos principais 

especialistas nacionais e internacionais.
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Comunidades Criativas

Coordenador: Prof. Luiz Fernando Figueiredo, Dr.

Grupos de 

pessoas que 

se organizam 

por iniciativa 

própria, 

localmente, 

para resolver 

um problema 

sócio-

ambiental.
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Identidade Visual – Ministério Público

Coordenador: Prof. Luiz Fernando Figueiredo, Dr.

O logotipo padrão tem como 

objetivo ser o modelo 

principal de aplicação da 

identidade do MPSC. Ela deve 

ser utilizada quando não 

houver as exceções previstas 

no presente manual.
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Revista Brasileira de Expressão Gráfica - RBEG

Coordenador: Prof. Gilson Braviano, Dr.

Também de forma ligada a 

ABEG, sou o editor da 

Revista Brasileira de 

Expressão Gráfica - RBEG, 

que edita duas vezes por ano a 

Revista (rbeg.net).
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Ações para o Espaço de Ciência e  Tecnologia UFSC Fpolis/UFSC Jville.

Coordenador: Profa. Ana Veronica Pazmino, Dra.

Participantes: Prof. Rodrigo Braga Dr; Prof. Ivan de Medeiros Msc.

Este trabalho esteve associado a o 

projeto de extensão MEC - SESU 

2014. O público-alvo do projeto de 

atendeu cerca de 1000 crianças e 

adolescentes da rede pública estadual 

de Santa Catarina nas cidades de 

Joinville, Florianópolis e Araranguá, 

que fizeram a visita ao Espaço de 

Ciência e Tecnologia do Campus 

UFSC Joinville. O foco do projeto do 

popularizar a ciência e tecnologia 

para alunos do ensino fundamental

II (9-12 anos), ensino médio (13-16 

anos) e alunos do ensino superior.
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Ensino de Design em crianças na fase do ensino fundamental

Coordenador: Profa. Ana Veronica Pazmino, Dra.

Os ganhos acadêmicos foram 

representativos já que houve o 

envolvimento de 70 alunos do curso 

de design na disciplina de 

metodologia de projeto que

realizaram vários objetivos do 

projeto, tais como: 

1. Desenvolver material para

o ensino de design; 

2. Apresentar material para ensino de 

design; 

3. Aplicar atividades junto aos 

professores e alunos na escola.
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Material de avaliação psicopedagogica
Coordenador: Profa. Ana Veronica Pazmino, Dra.

Participantes: Prof. Rodrigo Braga Dr; Prof. Ivan Medeiros, MSc.; Profa. Regiane Pupo, Dra.

O projeto visava projetar ou 

reprojetar (redesign) material para 

avaliação psicopedagógica para 

crianças de 6 a 12 anos. 
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Ações de valorização e identificação de empreendimentos rurais e 
pesqueiros nas regiões de Joinville, Blumenau e grande Florianópolis

Coordenador: Prof. Eugênio Merino, PhD.

Participantes: Profa. Giselle Schmidt Merino, Dra.

Desenvolver ações aplicadas junto a 

empreendimentos rurais e pesqueiros localizados nas 

regiões de Joinville, Blumenau e Grande 

Florianópolis, quanto a sua Competitividade, 

Diferenciação e Sustentabilidade, visando sua 

valorização e identificação, considerando aspectos 

culturais, geográficos, sociais e técnicos



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE
Psiquiatria em Análise: da saúde do paciente às questões da saúde do 

trabalhadora 
Coordenador: Prof. Eugênio Merino, PhD.

Participantes: Profa. Giselle Schmidt Merino, Dra

O programa vem sendo desenvolvido junto ao Instituto de

Psiquiatria de Santa Catarina, no qual os alunos tem

desenvolvido projetos para a Terapia Ocupacional,

Reabilitação e atualmente concluindo os projetos junto a

psicologia. Em todos eles vem sendo desenvolvidos produtos,

junto aos pacientes e trabalhadores do IPq, com ativa

participação dos alunos, visitas, etc... e as apresentações

acontecem no próprio IPq.
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Fantoches: Boi de mamão da CER 

Coordenador da Ação: Profa. Josiane WanderlindeVieira, Dra.

O objetivo é prestar serviços a comunidade,

auxiliando no desenvolvimento de materiais

didáticos para as crianças frequentadoras da

CERM - Casa Espirita Raul Machado. Tal projeto

integra a comunidade junto a academia,

afirmando o objetivo dos projetos de extensão.
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Design e Comunicação do Banco de Sangue HU/UFSC 

Coordenador da Ação: Profa. Lisandra de Andrade Dias, Dra.

Este projeto tem como objetivo geral estabelecer

o Design de Processo e a Comunicação do Banco

de Sangue HU/UFSC com possíveis doadores

por meio do Facebook e Site.
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Gestão do Design da Clínica Coluna Reta 

Coordenador da Ação: Profa. Lisandra de Andrade Dias, Dra.

Este projeto tem como objetivo geral criar a nova

marca e do manual de aplicabilidade e

implementar a Gestão do Design na clínica.
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Gestão do Design na IM Agência do Atleta 

Coordenador da Ação: Profa. Lisandra de Andrade Dias, Dra.

Este projeto tem como objetivo geral criar a

marca e o manual de aplicabilidade da agência de

turismo esportivo IM Agência do Atleta e

implementar a Gestão do Design.
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Criação e Desenvolvimento de Projetos de Entretenimento sob Ótica 
da Gestão do Design

Coordenação: Profa. Mônica Stein, Dra. Eng.
Subcoordenação: Prof. Clovis Geyer Pereira, M.Sc

O G2E é multidisciplinar e conta atulamente

com 54 integrantes, entre graduandos,

graduados, mestrandos, e participantes

externos/pertencentes a comunidade.

Em abril de 2016 fechou uma parceira de 5 anos

com a Breda University of Applied Sciences –

NHTV, na Holanda, para intercâmbio entre

alunos e professores/pesquisadores do grupo,

por conta da realização do Pós-Doutorado da

professora Mônica Stein, além da parceria com

empresas internacionais como a Unity e Zbrush.
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5ª. Bienal de Design – Palestra nos Seminários 

Internacionais e Exposição de Estátuas do 

Projeto The Rotfather no CIC 

2015

Exposição do 

Projeto The 

Rotfather – 2015, 

na Univali/Village 

Decor, 

por conta da 5ª. 

Bienald e Design



Palestra e Workshop da Unity via G2E, 2015

Palestra para a Comunidade do 

Adrenaline

Oficinas: 

SEPEXX 2015
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PRONTO3D/FABLAB: A materialidade em pauta 

Coordenador da Ação: Profa. Regiane Trevisan Pupo, Dra.

Participantes: Prof. Ivan Luiz de Medeiros, MSc. e Profa. Ana Verônica 
Pazmino, Dra. 

O FabLab PRONTO 3D - Laboratórios de Prototipagem

e Novas Tecnologias Orientadas ao 3D - atende cursos de

Design, Arquitetura, Engenharias, bem como todas as

áreas que envolvam criação, desenvolvimento e produção

de modelos, protótipos, maquetes e produtos em escala

real, auxiliando as diferentes etapas do processo de

projeto.

Com diversos sub projetos na área da materialização da

forma, o Projeto PRONTOKids visa difundir os

conceitos, fundamentação e aplicação de ferramentas

automatizadas de materialização da forma, de maneira

lúdica e interativa, para crianças de 6 à 12 anos.
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Blog TIPOS&textos

Coordenadora: Profa. Mary Meürer, Me.

O Blog foi criado em 2014 com o objetivo de 

disseminar a cultura da tipografia entre 

estudantes de Design e jovens profissionais, 

abordando temas que envolvem typedesign, 

história da tipografia, mercado tipográfico, 

referências bibliográficas, entrevistas com 

profissionais entre outras temáticas, além de 

divulgar os projetos desenvolvidos na UFSC. No 

primeiro e segundo ano o blog contou com o 

apoio da Bolsa de Cultura, podendo assim 

envolver alunos na pesquisa e redação dos posts. Disponível em: www.tiposetextos.com

http://www.tiposetextos.com/
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X Semana Acadêmica de Letras da UFSC
Coordenadores:Atílio Butturi Junior, Celdon Fritzen, Donesca Xhafaj, Jair Zandoná, José Ernesto de Vargas, Leandra Cristina de 
Oliveira, Lincoln Fernandes, Marcos Luchi, Neiva de Aquino Albres, Noêmia Soares, Rodrigo Acosta Pereira, Rosângela Pedralli, 
Silvana de Gaspari

O projeto é uma proposta do DLLV e DLLE com a 

finalidade de aprimorar o processo formativo do 

profissional de Letras. A décima edição aconteceu de 

6 a 10 de junho de 2016 e foram oferecidas 

atividades como palestras, mesas redondas, 

minicursos, comunicações, oficinas, pôsteres e 

atividades artísticas para complementação dos 

currículos dos alunos e alunas e para possibilitar a 

integração entre as diferentes áreas de ensino,

pesquisa e extensão dos Departamentos envolvidos. 

Serão publicados os anais online e livro impresso. O 

projeto foi realizado de 01/10/2015 a 30/06/2016 

e atingiu 1400 pessoas. 
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Cursos Extracurriculares de Línguas 

Estrangeiras
Coordenador: Marcos Morgado

O projeto tem como objetivo oferecer á comunidade acadêmica e em geral cursos 

extracurriculares de Alemão, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Português para estrangeiros 

e Japonês. As aulas são ministradas no Centro de Comunicação e Expressão nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. Os cursos contam com professores graduandos e pós-

graduandos vinculados à UFSC com o apoio de um coordenador para cada idioma.

No final de cada nível, em caso de aprovação, é disponibilizado um certificado que deve ser 

emitido online com a carga horária de 60 h/aula.
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Cinema, chá e cultura

Coordenadora: Anelise Corseuil 

Projeto que envolve a UFSC, UDESC, IFSC 

e BADESC e a Cultura Inglesa. Há oito anos 

é apresentado um filme mensal na Fundação 

BADESC, com a participação de um 

Intermediador convidado e um público em 

torno de 30 a 40 pessoas. Já foram 

publicados dois volumes com o nome do 

evento e subsidiados também pelo BADESC. 

O segundo estará sendo lançado em breve.
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Gothic Digital Series @ UFSC

Coordenador: Daniel Serravalle de Sá

O projeto objetiva editar, publicar e 

distribuir gratuitamente, em formato 

eletrônico, textos narrativos relacionados à 

literatura gótica. Todos os textos digitais que 

forem produzidos serão disponibilizados 

sem custos e sem restrições de uso (de 

acordo com as leis do domínio público) 

no DSpace da UFSC - o Repositório 

Institucional. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130232
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Laboratório de tradução – Francês
Coordenador: Gilles Jean Abes

O projeto de extensão trata-se de uma oficina aberta ao público para se 

praticar a tradução de textos literários. Não importa a proficiência em 

francês, pois as dificuldades dos textos são adaptadas ao nível dos 

participantes. O objetivo é o de complementar a formação nos estudos da 

tradução oferecendo mais prática aos alunos e comunidade. Além disso, 

pretende-se divulgar a importância da (re)tradução.
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Laboratório de tradução II
Coordenadora: Adja Balbino de Amorin Barbieri Durão 

O projeto de extensão no ano de 2016 está em sua segunda edição, e tem por objetivo oferecer 

formação complementar para estudantes de Letras no que se refere à formação específica para 

a tradução. Em sua versão anterior, ocorrida em 2015, vincularam-se ao projeto dois grupos 

diferenciados por línguas estrangeiras (espanhol e alemão), que, por um lado, receberam 

formação teórica sobre procedimentos tradutórios e, por outro, realizaram prática de tradução 

com a ajuda de quatro professores especialistas em tradução. Os resultados foram reunidos no 

primeiro volume de um livro, já publicado pela Editora Ediunioeste, intitulado: De um cenário 

a outro: os bastidores de um laboratório de tradução. Os resultados do grupo formado por 

estudantes de Letras-Alemão está sendo reformatado para constituir o segundo volume deste 

livro.
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Oficina de Tradução - Espanhol
Coordenadora: Andréa Cesco  

O projeto tem como objetivo traduzir obras de língua espanhola, de domínio público, e 

posteriormente publicá-las. Como objetivos subsequentes, temos ainda: estudar as obras, o 

contexto histórico da publicação, o biografia do autor; relatar as escolhas e dificuldades 

encontradas durante as etapas de tradução; realizar uma reflexão teórica; analisar e selecionar 

criteriosamente notas e comentários que poderão acompanhar a tradução. Como resultados da 

atividade, pode-se incluir palestras, mesas-redondas, comunicações e banners em eventos 

nacionais e internacionais, publicação de artigos e de resumos em anais e revistas. 
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Ensino de espanhol para trabalhadores da região gastronômica de Santo Antônio

de Lisboa (Florianópolis/SC)

Coordenadora: Leandra Cristina Oliveira

O projeto de extensão tem como objetivo central a oferta do ensino da língua 

espanhola a uma comunidade de trabalhadores de Florianópolis (SC/Brasil) que, 

em sua atuação, se inter-relacionam com turistas hispano-falantes. As aulas 

semanais tem duração de uma hora e trinta minutos e acontecem às quartas-feiras, 

das 17h às 18h30.



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

English NETI
Coordenadores: Maria Ester Moritz

O curso de extensão tem o objetivo de promover o estudo da língua inglesa de 

modo a facultar à terceira idade aquisição da língua inglesa através de 

atividades que exijam o racicínio, a sociabilidade, as entretrocas. Ao todo são 4 

níveis oferecidos, todos em diferentes e crescentes níveis 
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Curso de Português como Língua de Acolhimento para refugiados/as  nível 1 e 

2

Coordenadoras: Rosane Silveira e Donesca C. P. Xhafaj

Os cursos de Português como Língua 2 têm sido 

frequentados por aproximadamente 40 alunos, sendo a 

grande maioria de nacionalidade haitiana e síria, que 

entram no Brasil com pedido de visto humanitário ou 

para refugiado. As aulas são gratuitas e acontecem aos 

sábados de manhã no prédio CCE-B. Os cursos são 

ministrados por duas professoras experientes, 

contratadas pelo DLLE. O projeto terá continuidade 

no próximo semestre, com pequenas modificações no 

formato das atividades de formação de professores.



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Português como Língua de Acolhimento a Imigrantes em Situação de 

Vulnerabilidade (Formação de Professores)

Coordenadoras: Rosane Silveira e Donesca C. P. Xhafaj

Neste semestre, o curso de formação de professores 

contou com a participação de 14 pessoas que 

participaram de aulas com discussões teóricas, 

atividades de elaboração de materiais e período de 

observação e prática pedagógica junto aos cursos de 

PL2 ofertados aos imigrantes. Estão sendo preparados 

um livro e artigos para publicação; também foi feito 

um simpósio temático na Semana de Letras de 2016.



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Corpus do espanhol escrito com marcas de oralidade 
Coordenadora: Leandra Cristina Oliveira 

O projeto de extensão tem por objetivo 

disponibilizar um corpus online do espanhol escrito 

com marcas de oralidade, que represente a diacronia 

do idioma. O projeto busca também associar as 

instâncias de pesquisa, ensino e extensão, 

considerando: (i) a participação de alunos voluntários 

e bolsistas no projeto; (ii) a disponibilização online da 

amostra para pesquisadores de outras instituições; e 

(iii) desenvolvimento de pesquisas de fenômenos 

linguísticos diversos com base na amostra compilada. 

http://ceemo.ufsc.br/



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Projeto Incluir
Coordenadora: Maria José Damiami Costa   

O Projeto resulta de uma parceria do Núcleo de 

Suporte Pedagógico para Professores de Língua 

Estrangeira - NUSPPLE/ UFSC e a Casa São José 

- Bairro Serrinha. A proposta prioriza o ensino 

da língua espanhola para crianças acolhidas na 

Casa e colabora na formação do aluno de 

graduação em Letras Espanhol ao que concerne à 

elaboração de material didático para alunos de 6 

a 12 anos e sua prática docente. São membros do 

grupo alunos da graduação de Letras Espanhol e 

da pós-graduação. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Inglês sem fronteiras

Coordenadores: Maria Ester Moritz, CelsoTumolo,Adriana Kuerten Dellagnelo

O projeto de extensão busca 

incrementar a legibilidade dos 

alunos da instituição ao Programa 

Ciência sem Fronteiras, a partir do 

desenvolvimento da proficiência 

em língua inglesa. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

I Colóquio de Tradução -Tradução literária: veredas e desafios 

II Colóquio de Tradução -Tradução Literária: Projetos e Práticas do Tradutor

Coordenadora: Andrea Cesco

Realizados em 2015 e 2016, o objetivo dos eventos foi 

propiciar apoio efetivo ao trabalho de pesquisa aos alunos de 

graduação e pós-graduação, incentivar e produzir 

publicações, sistematizar e informatizar documentação 

científica e cultural relativa à área, proporcionar aos 

participantes um espaço de reflexão e de atuação conjunta. 

Do primeiro evento foi publicado um livro com os textos 

apresentados no I Colóquio. Do II Colóquio de tradução, 

estamos em fase de recebimento dos textos para a publicação 

do livro. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Ações de extensão do Núcleo Onetti 

Coordenadora: Liliana Reales

As ações de extensão do Núcleo Onetti compreendem a promoção de 

minicursos, mostras de cinema e editoração da Revista Landa, de qualis B3. As 

ações são voltadas para as reflexões sobre assuntos relacionados ao trinômio 

“literatura, arte e pensamento” no mundo contemporâneo, em especial no 

entrecruzamento de vozes brasileiras e hispano-americanas



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Criação de videoaulas para as disciplinas de Literatura e Ensino III – EaD; 

Literatura Ocidental II - EaD e Língua Espanhola V - EaD Coordenadora: 

Andrea Cesco

Com este projeto buscou-se trabalhar na elaboração/criação de três 

videoaulas (VA) para cada disciplina mencionada. A intenção é que as 

videoaulas sirvam de aporte para o AVEA (Ambiente Virtual de Ensino a 

Distância). As videoaulas foram criadas pela professora e pelos três tutores 

UFSC da disciplina, com o apoio do Estúdio de Videoconferência/CCE. 

Como resultados da atividade, além das próprias videoaulas direcionadas aos 

alunos, tivemos os seguintes resultados: Simpósios em eventos (na 

coordenação), palestras, mesas-redondas, comunicações e banners em eventos 

nacionais e internacionais, publicação de artigos e de resumos em anais e 

revistas. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

I Colóquio de Tradução -Tradução literária: veredas e desafios 

II Colóquio de Tradução -Tradução Literária: Projetos e Práticas do Tradutor

Coordenadora: Andrea Cesco

Os dois eventos propiciar apoio efetivo ao trabalho de pesquisa aos alunos de 

graduação e pós-graduação, incentivar e produzir publicações, sistematizar e 

informatizar documentação científica e cultural relativa à área, proporcionar 

aos participantes um espaço de reflexão e de atuação conjunta, que permita 

uma articulação efetiva das suas atividades de investigação. Do primeiro 

evento foi publicado um livro com os textos apresentados no I Colóquio: 

CESCO, Andréa; ABES, Gilles Jean; BERGMANN, Juliana Cristina Faggion. 

Tradução literária: veredas e desafios. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2016. 

(Coleção Transtextos; v. 2). Do II Colóquio de tradução, estamos em fase de 

recebimento dos textos para a publicação do livro. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Núcleo de Radiojornalismo Esportivo -Temporada 2016
Coordenadora:  Profa. Dra. Valci Regina Mousquer Zuculoto

Em sua 14ª edição, a temporada 2016 desse 

projeto, da mesma forma que as anteriores, 

produz programação radiofônica esportiva e 

outras produções em áudio, transmitidas via 

mídias sociais próprias do Núcleo (especialmente 

no facebook) e pela Rádio Ponto UFSC. 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CCE

Rádio Ponto UFSC -Temporada 2016
Coordenadora:  Profa. Dra. Valci Regina Mousquer Zuculoto

A Temporada 2016 do projeto, da mesma forma que os 

anteriores,  viabiliza e coordena o funcionamento e a 

produção da emissora virtual do Curso de Jornalismo, 

a Rádio Ponto UFSC. 

A webemissora transmite em www.radioponto.ufsc.br 

e disponibiliza sua programação  no facebook e em 

canais próprios mixcloud e soundcloud.  



Professora do curso de Pós-Graduação em Jornalismo 

(POSJOR), docente do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina, nas 

disciplinas WebDesign, Conteúdo interativo para 

tablets e Jornalismo de Dados, tem experiência 

profissional como WebDesign Master.

Atua também na área de Design e Comunicação, com 

ênfase em Comunicação Visual e Diagramação.. 

Desenvolveu interfaces web em projetos 

governamentais tais como Plataforma Lattes, Portal 

Inovação, SIFAPs e DCVISA. 

Autora do livro Jornalismo para Tablets, pesquisa e 

prática e Comunicação e comunidades virtuais -

Participação e Colaboração.

Professora e Coordenadora do LabProJor



Aplicativos (apps) Jornalísticos  desenvolvidos para tablets

Conteúdos Interativos Jornalísticos e Educativos para 

tablets



Edições do Jornal Zero interativas para tablets


