
O DIA A DIA NO CCE

 O Projeto “Um Dedo de Prosa”, que tem por objetivo 
discutir literatura catarinense integrando universidade 
e comunidade, retomou suas atividades na quinta-feira, 
22 de novembro. Na ocasião, a sala Hassis do Centro de 
Comunicação e Expressão recebeu um grande público para 
a palestra ministrada pela professora da UFSC, Luciana 
Rassier, sobre o livro Nós, escrito por Salim Miguel e que 
está na lista das leituras indicadas para o vestibular da 
UFSC de 2019. O evento ainda contou com a presença de 
um dos idealizadores do projeto, Dilvo Ivo Ristoff, da vice-
diretora do CCE Silvana de Gaspari, e do escritor Amilcar 
Neves, que deve ser o próximo convidado do projeto Um 
Dedo de Prosa em 2019.

Participantes do encontro do projeto “Um Dedo de Prosa”, realizado 
no dia 22 de novembro de 2018 no CCE.

 A Direção do CCE, no último informativo do ano, 
deseja boas festas e bom ano de 2019! Também aproveita 
para agradecer pelo trabalho de nossos servidores técnico 
administrativos, docentes e terceirizados, que tornou pos-
sível a execução de nossas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Aos nossos discentes também queremos agra-
decer pelo empenho em suas atividades nas diferentes es-
feras de trabalho, sobretudo nossos bolsistas.
 No fim de mais um ano letivo, é sempre bem-vinda 
uma autorreflexão para que possamos avaliar com maior 
clareza o trabalho feito em 2018 e perspectivas para o ano 
de 2019. Nós, da Direção, acreditamos que:
 a) Esse foi um ano desafiante para a questão 
de património e inventário. Conseguiu-se avançar, mas em 
2019 é importante continuar com esse esforço para melho-
rarmos sempre;
 b)  Atendeu-se, dentro da disponibilidade finan-
ceira, a demandas de apoio financeiro a eventos, compra 
de novos materiais e manutenção de infraestrutura;
 c) Dispôs-se a ouvir e concretizar as demandas 
dos departamentos e coordenações de curso;
 d) Temos também a consciência da importância 
em buscar novas estratégias para manter e melhorar as 
condições de trabalho de nossos setores, quer no nível de 
graduação ou pós-graduação.
 Agradecemos ao apoio da Administração Central em 
diversas situações onde a atuação dessa instância foi ne-
cessária. Reafirmamos nosso compromisso em nossa pro-
posta de trabalho que busca a conciliação, a resolução dos 
conflitos e, sobretudo, a efetivação de soluções possíveis e 
mais adequadas às nossas demandas.
 Contamos com a colaboração de todos para, em 
2019, continuarmos nossa jornada nessa tarefa difícil, mas 
gratificante, de apoiar a formação de nossos discentes – 
na graduação ou pós-graduação – e de constituirmos um 
ambiente de trabalho cada vez mais adequado ao desem-
penho de nossas atividades, administrativas e/ou didático-
-pedagógicas.
 Esse é nosso desejo e compromisso!
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