O DIA A DIA NO CCE
AGENDA DO CCE
		
Dias 7 a 9 de maio: Congresso Formas
e fórmulas de tratamento do mundo hispânico e
luso-brasileiro
Acontece no auditório Henrique Fontes, no CCE.
Organizado pelo curso de Letras Estrangeiras, é aberto a
toda comunidade acadêmica, tendo como objetivo reunir
pesquisadores de diversos países que desenvolvem estudos sobre o tema. Mais informações aqui.
Dia 10 de maio: Roda de conversa sobre UX
Uma roda de conversa com os ex-alunos Marcella
Rojas (Lead UX Designer na Code:Nation) e Rodrigo Roncaglio (cofundador do Portal Guia da Alma e Designer na
Taller Negócios Digitais) junto com Matheus Ganzo (UX
Designer e Product Owner na Aurum Software), organizada pela Uipi - Empresa Júnior de Design da UFSC, sobre
UX (User Experience) e o mercado profissional na área.
Mais informações aqui.
		Dias 16 a 18 de maio: Evento de Linguística Formal I
O evento tem por objetivo primeiro reunir pesquisadores que desenvolvem pesquisas em Linguística Formal (fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e semântica
e interfaces). A programação conta já com a participação
confirmada de renomados pesquisadores da área em
mesas-redondas, conferências e minicursos. Mais informações aqui.
		Dias 7 e 8 de junho: II Simpósio sobre
léxico, lexicografia, terminologia e tradução (Silletrad)
O evento se destina a pesquisadores, docentes,
tradutores e alunos de graduação e pós-graduação do
Brasil e do exterior interessados nas áreas concernentes à
língua, linguagem, tradução, elaboração, uso e análise de
dicionários e estudos sobre o léxico através de diferentes
vieses. Mais informações aqui.

DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO
ANIVERSÁRIO DE LIBRAS

No dia 24 de Abril se celebrou os 16 anos da lei que
reconhece a Língua Brasileira de Sinais em meios legais.
Para comemorar a data, o curso de Letras-Libras da UFSC
organizou um dia de eventos no Varandão do CCE com jogos, palestras e informações que pretendiam conscientizar
sobre a importância das Libras para uma sociedade mais
igualitária.
Antes da Lei 10.436/24 de Abril de 2002, os obstáculos para a acessibilidade das pessoas surdas no país
eram muito maiores. É o que conta André Luiz Conceição,
aluno da quinta fase do curso de Letras-Libras da UFSC e
vice-presidente da Associação dos Surdos de Palhoça. Para
ele, a lei deu visibilidade à luta dos surdos no Brasil. “Se
não fosse pela Lei de Libras, nunca teríamos um curso de
Letras-Libras, teríamos pouquíssimos intérpretes para os
lugares que precisamos e ninguém iria entender como é
nossa cultura, nossa língua e nossa vida”.
O evento no Varandão acontece todos os anos e é
também uma forma de homenagear aqueles que lutaram
pela Lei e que deram um grande passo para a inclusão das
pessoas surdas na sociedade. O curso Letras-Libras existe
desde 2006, quando era apenas realizado à distância. Em
2009 passou a ser também presencial, em bacharelado e
licenciatura.
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O DIA A DIA NO CCE
PROJETO DO G2E TROUXE
ENTRETENIMENTO PARA A UFSC

NORMAS DO ESPAÇO MULTIUSO
Está disponível no site do CCE, www.cce.ufsc.br , o
texto preliminar de reserva e utilização do Espaço multiuso. Você pode mandar sua sugestão para o email cce.comunicacao@gmail.com.

MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO
DO CCE
A Seção de Apoio a Eventos e a Administração de
Edifícios estão agora na sala 007 do Bloco B. A primeira se
dedica a coordenar e administrar as alocações do CCE, por
exemplo, salas para a graduação, projetos de extensão,
reuniões e eventos. Já a outra, é responsável pela manutenção dos prédios do Centro.
O Grupo de Pesquisa e Entretenimento (G2E), do
Departamento de Design, realizou no Centro de Cultura e
Eventos da UFSC um evento voltado à produção de jogos
digitais, no dia 24 de Abril. Aconteceram palestras, cursos
e exposições que pretendiam divulgar um dos projetos do
G2E, o The Rotfather. As principais atrações do evento foram os cursos de Modelagem Manual de Bonecos, Game
Design, Transmídia, Storytelling e Modelagem 3D, uma
palestra sobre Indústria do Entretenimento no Brasil e uma
mesa Redonda Sobre Quadrinhos.
O The Rotfather já existe há 7 anos e é uma franquia transmídia, já que conta com livro, animação e jogos
de tabuleiro, cartas e em formato digital. Para isso, o grupo conta com estudantes e profissionais de diversas áreas
como design, animação, biologia e até geografia.
A história repleta de referências da cultura pop, se
passa nos anos 30 e é centrada em Al Kane, um rato de
Nova Iorque que trabalha no submundo do tráfico de açúcar. O projeto foi destaque na feira Brasil Game Show de
2015 e carrega uma enorme bagagem de conhecimento
que trouxe para a UFSC. Estavam disponíveis para a venda
3 jogos de cartas da franquia, posters e até uma caneca
estilizada, que fez muito sucesso entre os visitantes.
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