
 
 

 
 
 

COMUNICADO Nº 161/2017                                                  
“ [ . . . ]  a  busca  de  exce lênc ia  acadêmica  é  
própr ia  de  um co lég io  j e su í ta ,  mas  somente  
dentro  do  contexto  mais  amplo  de  exce lênc ia  
humana” .  (CARACTERÍSTICAS,  parágrafo  107) .  

 
 

Florianópolis, 22 de junho de 2017. 
 

 
ASSUNTO: ASSUNTO: OFICINAOFICINA   MAGIS DE CIÊNCIAS HUMANASMAGIS DE CIÊNCIAS HUMANAS   ––   ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO   

 
Prezados pais/responsáveis e estimados alunos, 

 
O Colégio Catarinense está oferecendo a Oficina Magis de Ciências Humanas. O 

objetivo é proporcionar, aos alunos do Ensino Médio, debates sobre tendências do 
pensamento no âmbito das Ciências Humanas e suas Tecnologias através de temáticas da 
atualidade e fontes diversificadas: textos, charges e outras linguagens, retiradas de um amplo 
espectro dos periódicos nacionais e internacionais; cinema, programas de radiodifusão e 
televisivos; canções, videoclipes; crônicas, contos e outros. A finalidade é aperfeiçoar a 
capacidade de entendimento dos dilemas histórico-sociais que experimentamos. 

As aulas acontecerão no período compreendido entre os dias 04 de agosto a 10 de 
novembro, totalizando 15 encontros de 02 aulas cada, que acontecerão sempre às sextas-
feiras, na sala 319. 

 
 

DIA HORÁRIO PROFESSOR 

Sexta-feira 13h35min às 15h09min Guilherme Gustavo Simões de Castro 

 
 

As vagas são limitadas (mínimo de 10 alunos, máximo de 30 alunos) e respeitarão o 
critério de inscrição até o seu esgotamento. As inscrições deverão ser feitas de 01 a 31 de 
julho, no Setor de Atendimento e Relacionamento (Protocolo), onde o responsável financeiro 
deverá assinar o Contrato de Serviço Extracurricular e o Termo de Adesão. O valor da oficina 
será de 02 vezes de R$ 190,00 (cento e noventa reais), cujo pagamento será encaminhado 
após a inscrição, através de boleto bancário. 

Certos da sua compreensão, agradecemos e nos colocamos à disposição para dirimir 
quaisquer dúvidas ou prestar esclarecimentos. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Luiz Henrique de Souza Neves                                  Elton Frias Zanoni                                              
Coordenador da Unidade de Ensino II                              Diretor Acadêmico                              


