
O DIA A DIA NO CCE
 Uma bituca de cigarro demora até cinco anos para 
se decompor quando é descartada de forma incorreta, 
principalmente se for jogada no asfalto. Vasos e canteiros 
também não são o lugar ideal de descarte, já que a bituca 
contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas que prejudicam 
o solo, contaminam rios e entopem tubulações e bueiros. A 
reciclagem de bitucas é possível, mas ainda não foi difun-
dida no Brasil. Por isso, segure a sua bituca de cigarro até 
encontrar uma lixeira, ou apague-a e guarde-a de volta no 
maço de cigarros até providenciar um destino apropriado. 
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 Coordenadores, professores e alunos do curso de 
Letras - Libras realizaram nesta última semana de agosto 
o 3º Seminário do curso. O evento anual oferece espaço 
para os estudantes apresentarem suas pesquisas realiza-
das durante o ano, além de apresentar palestras e mini-
-cursos que aprofundam temas não discutidos em sala de 
aula. A edição deste ano contou com 205 inscritos. Segue 
programação do último dia:

31/08
08h30 - Palestra “How do hearing people learn Sign Lan-
guage as a Foreign Language” (Como alunos ouvintes 
aprendem uma Língua de Sinais como Língua Estrangei-
ra?) por Prof PhD Johanna Mesch (Universidade de Esto-
colmo - Suécia)
09h30 - Apresentação dos vídeos do Minicurso do Prof 

3º SEMINÁRIO DO CURSO DE 
LETRAS - LIBRAS DA UFSC

Mestrando Germano Dutra Junior
10h20 - Palestra “Desempenho Linguístico na Língua Bra-
sileira de Sinais de estudantes surdos de ensino médio em 
escolas inclusivas e em escolas bilíngues para surdos” por 
Prof Dr Luiz Antonio Zancanaro Junior
11h30 - Encerramento do evento

PROEX DIVULGA EDITAIS PARA 
CURSOS DE VERÃO E DE INGLÊS
 A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (PROEX/UFSC) publicou dois editais 
para propostas de Cursos de Extensão para ampla concor-
rência dos Departamentos de Ensino.

 O Edital da Escola de Extensão para Cursos de Ve-
rão (Edital nº 4/2018/PROEX) tem como objetivo institu-
cionalizar até 30 cursos que respeitem os requisitos de or-
ganização e planejamento. Com carga horária mínima de 
30 horas, os cursos podem ser ministrados em qualquer 
idioma. As aulas serão realizadas entre os dias 12 e 28 de 
fevereiro de 2019, por isso, a preferência é de que o curso 
seja realizado em uma semana intensiva. As inscrições vão 
do dia 1º ao dia 15 de outubro.
Mais informações no Edital nº 4/2018/PROEX.

 Já o Edital da Escola de Extensão para Cursos em 
Inglês (Edital nº 5/2018/PROEX), junto da Secretaria de 
Relações Internacionais - SINTER, faz parte das estraté-
gias de internacionalização da UFSC e tem como objetivo 
apoiar a institucionalização de até 10 cursos ministrados 
em língua inglesa. Para participar, os cursos devem respei-
tar os requisitos de organização e planejamento, com car-
ga horária mínima de 36 horas. As aulas serão realizadas 
entre os dias 12 e 28 de fevereiro ou de 15 a 31 de julho 
de 2019. O período de inscrições é entre os dias 1º e 11 
de outubro. Mais informações no Edital nº 5/2018/PROEX 
ou no site.
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