
O DIA A DIA NO CCE

 Quase 2000 congressistas se reuniram no Centro 
Universitário Assis Gurgacz, em Cascavel (PR) entre os 
dias 29 de Junho e 1 de Julho para o Congresso Intercom 
Sul, onde acontece também a Exposição de Pesquisa Ex-
perimental em Comunicação (EXPOCOM) que premia os 
melhores projetos realizados no ano anterior. O curso de 
Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina cin-
co prêmios das 67 categorias da exposição.
 O projeto TJ UFSC ganhou na categoria de Melhor 
Produção Laboratorial em Vídeojornalismo e Telejornalis-
mo pela prisão e morte do ex reitor da UFSC, Luiz Carlos 
Cancellier de Olivo. Esta é a segunda vez que o projeto é 
premiado, em 2017 o TJ UFSC também foi ganhador na 
categoria.
 As acadêmicas Klaymara Silva, Rafaela Coelho e Ro-
sângela Matos receberam o prêmio de Melhor Programa 
Laboratorial de Áudio Avulso ou Série pelo programa “GGG 
- Gordofobia e Pressão Estética”. 
 O Jornal Zero foi premiado na categoria Melhor Re-
portagem em Jornal Impresso pela cobertura da Opera-
ção Ouvidos Moucos, realizada pelos estudantes Matheus 
Vieira, João Bosco Cyrino, João Paulo Mallman e Eduarda 
Hillebrant. 
 O trabalho de conclusão de curso de Ana Carolina 
Vaz e Gabriel Neves, “Geração Fé”, foi premiado como Me-
lhor Documentário Jornalístico e Grande Reportagem em 
Vídeo e Televisão. Outro TCC premiado foi a revista “Pátio” 
de Heloísa Marques Baumgratz, na categoria Revista-Labo-
ratório Impressa (Avulso, Conjunto ou Série).
 O congresso é realizado pela Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Todos os 
vencedores da Expocom Sul, estão classificados para a 
etapa nacional do congresso, o maior da América Latina. 
Neste ano, será realizado na cidade de Joinville (SC), entre 
os dias 2 a 8 de Setembro. 

 Você tem algum material patrimoniado que não 
precisa mais e está fazendo volume na sua seção? Ou 
precisa de algo que não tem? Então envie um e-mail 
para cce.comunicacao@gmail.com explicando o que você 
tem sobrando com uma foto, ou dizendo o que precisa. 
O patrimônio será publicado, ou a necessidade, será 
publicado no nosso site para que haja um câmbio dentro 
do centro.
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