
 Entre os dias 3 a 7 de junho, os departamentos 
de Língua e Literatura Vernáculas, de Libras e de Língua 
e Literatura Estrangeiras organizaram a 13ª Semana 
Acadêmica de Letras da UFSC. Nesta edição, o tema do 
evento foi “As humanidades em tempos neoliberais”. 
A escolha dessa temática está vinculada à discussão de 
determinadas políticas de cunho neoliberal que influenciam 
no campo das Ciências Humanas, escopo no qual os cursos 
de Letras estão inseridos. Oficinas, simpósios e mesas 
temáticas, exibição de documentários e banners, minicursos, 
palestras fizeram parte das mais de 80 atividades realizadas 
durante a Semana. 
 Dentre os temas abordados, destacam-se: a história 
da linguística no Brasil, a formação continuada de professores 
da Pós-Graduação, a crítica feminista e literária, a literatura 
brasileira contemporânea, o preenchimento da plataforma 
Lattes para surdos, entre outros. Além disso, foram lançados 
14 livros durante o evento. A obra literária Soy, loca, Lorca, feito 
un chien no chão, de autoria do professor do Departamento 
Língua e Literatura Vernáculas, Marcio Markendorf, foi um 
dos exemplares apresentados ao público.
 No simpósio temático sobre “Humor & comicidade 
nossos de cada dia”, a acadêmica da quinta fase de Letras-
Português, Carolina Severo, apresentou seu trabalho 
intitulado “Ao Monstro, com carinho: uma reflexão sobre o 
Horror-Humor nas literaturas infanto-juvenis”. No trabalho, 
a aluna explorou alguns aspectos da literatura gótica 
voltada para crianças, que tem o objetivo de trazer uma 
perspectiva autoconsciente, e fazer com que a criança, a 
partir do riso, consiga transcender determinados medos. 
Para Carolina, a vivência foi bastante significativa: “É muito 
interessante, a gente [alunos] está na graduação, podendo 
ter a oportunidade de apresentar com pessoas que estão 
no doutorado, mestrado, com professores. Isso dá uma 
autoestima muito legal para gente. (...) É uma oportunidade 
de abertura muito legal que a universidade dá para o 
graduando”. 
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Participantes da Semana Acadêmia em Simpósio sobre Estudos 
Contemporâneos em Sintaxe e Semântica do Núcleo de Estudos 
Gramaticais. Foto: Reprodução/Facebook Sandra Quarezemin.
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LIVRO “365 FATOS QUE 
MUDARAM A HISTÓRIA DO 
BRASIL” É LANÇADO NA UFSC
 O lançamento faz parte das comemorações do 
aniversário de 40 anos do curso de jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina e ocorreu na terça-feira, 11/06. 
A autora do livro é a professora do departamento de 
jornalismo, Valentina Nunes. O livro apresenta 365 fatos que 
influenciaram na história do nosso país, um para cada dia 
do ano. A obra literária foi inspirada no livro 365 dias que 
mudaram a história do mundo, de autoria do History Channel. 
Ao todo, a professora Valentina passou dois anos pesquisando 
a história do Brasil, para poder escolher um fato para cada dia 
do ano. No livro, há acontecimentos relacionados à política, 
à economia, à cultura, ao esporte, à saúde e até mesmo aos 
crimes que entraram para a história do país.
 

 João Victor Fleck, aluno da terceira fase do curso 
de Letras-Português, participou como ouvinte, e, para ele, 
a experiência foi enriquecedora: “As discussões expandem 
o que aprendemos na aula para além do curso, dialogando 
com questões políticas, históricas, sociais, com as ciências 
exatas. Temos a chance de pensar de outras formas a 
literatura e a linguística em seu diálogo com a nossa vida 
cotidiana, assim como ouvir diversas opiniões, pontos de 
vista e vozes diferentes”, afirma João.
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 Em entrevista ao TJ UFSC, o telejornal universitário 
do curso de jornalismo, a autora explicou como o livro 
se constitui: “Ele é organizado de 1° de janeiro a 31 de 
dezembro. E por mês, cada dia do mês eu trago um evento 
histórico, ou algum fato que de alguma maneira mudou 
ou marcou a história do Brasil. (...) Algumas datas já eram 
definidas, como 7 de setembro, 22 de abril, porque elas já 
são fixas”, afirmou. O livro está disponível para compra em 
livrarias. 
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Professora Valentina Nunes e Daniel Mayer com exemplares do livro 
365 Fatos que Mudaram a História do Brasil, que está disponível na 
Livraria Livros & Livros. Foto: Reprodução/Facebook Valentina Nunes.

PROFESSORES DA INGLATERRA 
VISITAM CURSO DE JORNALISMO
 Nos dias 26 e 27 de junho, os professores Ivana 
Ebel e Keith Perch, da Universidade de Debry, localizada 
na Inglaterra, estiveram presentes no departamento. Com 
o intuito de trocar experiências sobre a prática jornalística 
nas esferas de pesquisa, extensão e ensino, os professo-
res ingleses participaram de reuniões com docentes da 
graduação e da pós-graduação; e visitaram os projetos 
de extensão desenvolvidos no curso, como, por exemplo, 
a Rádio Ponto UFSC e o TJ UFSC. Além disso, na tarde do 
dia 26, Ivana e Keith ministraram uma palestra intitulada 
“Jornalismo no Reino Unido – diferenças, experiências e 
causos do fazer jornalístico”. O evento foi gratuito e aberto 
para alunos do jornalismo e jornalistas. A vinda dos pro-
fessores ingleses fez parte das comemorações referentes 
ao aniversário de 40 anos do curso de jornalismo da UFSC, 
e também integra um projeto de mobilidade de pesquisa-
dores da British Academy. 

Sobre os palestrantes:

Keith Perch: é vencedor do prêmio Bafta e foi o respon-
sável pelo desenvolvimento de negócios digitais do grupo 
Daily Mail. É coordenador do Departamento de Jornalismo 
da Universidade de Derby, que comanda cinco cursos de 
bacharelado: Jornalismo, Jornalismo em Futebol, Jornalis-
mo de Revista, Jornalismo especializado em Esportes, e 
Jornalismo combinado com outra área de estudos. 

Ivana Ebel: jornalista, formada pela Univali, atuou na 
redação dos jornais catarinenses A Notícia e Jornal de 
Santa Catarina. Além disso, trabalhou como assessora de 
imprensa do Governo do Estado de SC, e também na reda-
ção do portal alemão Deutsche Welle, em Bonn. Desenvol-
ve projeto da British Academy, é doutora em Comunicação 
e Mídia pela Universidade de Leipzig e, desde 2017, é pro-
fessora do curso de Jornalismo da Universidade de Derby, 

A parte “sobre os palestrantes” foi retirada do Portal de Notí-
cias da UFSC. Para acessar mais informações como esta, so-
bre a universidade, basta acessar: https://noticias.ufsc.br/


