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Direção Geral apresenta ações
do primeiro ano de gestão

A

Direção Geral da Faed iniciou em maio
a divulgação das ações realizadas no
primeiro ano de gestão. O diretor geral,
Emerson César de Campos, que assumiu em
fevereiro de 2013, iniciou a apresentação das
atividades executadas e das metas para 2014 nas
reuniões de departamento do Centro.
A ideia, além de apresentar as ações, é ouvir os
segmentos docente, técnico e discente para
garantir uma gestão participativa e transparente.
O diretor apresentou as ações ao longo do primeiro
ano em cada uma das pastas: Direção Geral, de
Administração, de Extensão Cultura e Comunidade,
de Ensino de Graduação e de Pesquisa e
Pós-graduação, além de metas para 2014.
Já
foram
realizadas
apresentações
nos
departamentos de Biblioteconomia, Ciências
Humanas e Pedagogia, e também em reunião
com os técnicos universitários em cargos de
coordenação e chefia na Faed, bem como
discentes.
“Foi um ano de muito trabalho e realizações.
Optamos por iniciar a apresentação nos
departamentos e em reunião com os técnicos,
mas pretendemos dialogar e ouvir todos os
departamentos e segmentos”, destaca o diretor
geral.
Clique aqui e confira
as principais ações da gestão

●

●

Livro sobre os 50 anos da Faed será
publicado no segundo semestre

S

erá lançado no segundo semestre de 2014 o livro
“FAED/UDESC: 50 anos de educação (1963-2013)”,
organizado pelas professoras Zenir Maria Koch,
Gladys Mary Ghizoni Teive e Leda Scheibe.
A obra está em fase final de revisão e será publicada
com apoio da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (Alesc). Em reunião no início de junho, o
presidente em exercício da Alesc, deputado Joares
Ponticelli, confirmou o apoio ao diretor geral da Faed,
Emerson Campos, ao diretor de Extensão, Cultura e
Comunidade, Fábio Napoleão, e à professora Zenir
Koch. Na oportunidade foi entregue ao presidente o
copião do livro.

Editorial
A construção coletiva de uma gestão pública
e democrática na Faed é um desafio que
deve se pautar pela autonomia, pela união e
participação.
Num trabalho conjunto, 106 professores, mais de
1000 alunos, 49 técnicos e 11 terceirizados, bem
como bolsistas e estagiários, diuturnamente são
tributários do estágio de consolidação do ensino,
pesquisa, extensão e administração da Faed.
Neste primeiro semestre, diversas realizações,
retratadas neste boletim, tornaram a Faed um
centro ainda melhor, mais forte, integrado, diante
de seus 51 anos de fundação.
Estamos avançando, em que pese os obstáculos
próprios do ambiente universitário.
Ao envolver corações e mentes nas mais variadas e
relevantes ações neste centro, o ideal perseguido
de uma gestão pública e democrática dia-a-dia
afinal se concretiza.

Faed conta com sete novos
técnicos universitários
Desde o início de 2014 a Faed passou a contar com sete novos
técnicos universitários em seu quadro:
● Fábio de Azevedo Nogueira (Almoxarifado e Patrimônio)
● Filipe Broering Rampinelli (Direção de Extensão, Cultura e
Comunidade)
● Karla Cristina Fernandez Philipovsky Koerich (Publicações)
● Mateus Kleber dos Santos de Carli (Departamentos)
● Pablo Procópio Martins (Compras)
● Patrícia Alves Godinho (Direção de Ensino de Graduação)
● Sany de Oliveira Lima (Departamentos)
De acordo com o diretor geral, Emerson Campos, com a
ampliação do corpo técnico foi possível readequar alguns
setores e realizar reposição de vagas em função de servidores
afastados para aposentadoria e em licença. No total, desde o
início da atual gestão em fevereiro de 2013 foram contratados
15 novos técnicos universitários na Faed.
Clique aqui e confira a ocupação dos
técnicos na Faed em 2014-01

Está é uma luta de todos e a principal busca da
atual gestão da FAED. Nada é tão bom que possa
prescindir de melhoras.
Emerson César de Campos
Diretor Geral

Expediente
Diretor Geral
Professor Emerson César de Campos
Diretora de Administração
Técnica Universitária Rosane Rosa
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Faed é contemplada com
R$ 197 mil para equipamentos

A

Faed foi contemplada em segundo lugar no edital
Pró-Equipamentos 2014 e receberá 197 mil reais do
Governo Federal para compra de equipamentos para uso
compartilhado pelos Programas de Pós-graduação do centro.
Entre os itens propostos para aquisição está um projetor de
cinema, que equipará o auditório do novo bloco da Faed.

Diretor de Ensino de Graduação
Professora Marcia Silveira Kroeff
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação
Professora Silvia Maria Favéro Arend
Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade
Professor Fábio Napoleão
Jornalista Responsável
Carolina Hommerding - Mtb12636
Projeto Gráfico
Daniel Hugen
Assessoria de Comunicação da FAED/UDESC
imprensa.faed@udesc.br
(48) 3321-8512
www.faed.udesc.br

Udesc Faed
Udesc_Faed
Centro de Ciências Humanas e da Educação- Faed
Universidade do Estado de Santa Catarina -Udesc
Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi - Florianópolis-SC
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Melhorias no estacionamento
dos fundos da Faed

A

direção da Faed realizou no início de junho obras de
melhorias no estacionamento dos fundos da Faed.
O local não se encontrava em boas condições para o
acesso de pedestres e veículos. Foram realizados serviços de
terraplanagem e colocação de areia e brita. Com a conclusão
do prédio admnistrativo está prevista a relização de projeto
paisagístico e calçamento do local.

O

1ª Semana de Ciências Sociais discute
desafios e dilemas da sociedade

departamento de Ciências Humanas da Udesc
realizou entre os dias 19 e 21 de março a primeira
Semana de Ciências Sociais com o tema
“Desafios e dilemas da sociedade”.
A programação contou com seminários e palestras com
maior atenção para transformações sociais e jornadas
de junho. Estiveram presentes Maria Ignez Paulilo
(Ufsc), Marcelo Kunrath da Silva (Ufrgs), Ana Paula Hey
(USP), Maria Soledad Etchverry (Ufsc), Ruy Braga (USP)
e representantes do Movimento Passe Livre em Santa
Catarina (MPL -SC).

Daom recebe doação
de computadores

Curso de
Biblioteconomia
comemora 40 anos

O

departamento de Biblioteconomia da Faed
realizou no mês de março um evento em
comemoração aos 40 anos do curso e ao Dia
do Bibliotecário.
A programação contou com apresentações de vídeos
contando a história do curso, lançamento de livros,
retrospectiva histórica com professores que fizeram
parte do departamento e palestras.

O

Diretório Acadêmico Oito de Maio (Daom)
recebeu do Tribunal de Contas - TC-SC, na
figura do presidente Salomão Ribas Júnior, a
doação de cinco computadores. Os equipamentos
de informática passam a integrar a infraestrutura da
sala das entidades discentes. A doação do TC-SC foi
intermediada pela Direção Geral e Direção de Extensão,
Cultura e Comunidade.
O Diretório Acadêmico, assim como os centros
acadêmicos e atlética da Faed carecem de um
infraestrutura adequada para desenvolver suas
atividades e a gestão atual da Faed está oferecendo
serviços e disponibilizando espaço e equipamentos
visando apoiar o movimento estudantil e a atlética no
centro na melhor condução dos seus afazeres.

●

A

●

●

●

Udesc realiza conferência sobre
Proteção e Defesa Civil

Udesc por meio do Gceped realizou no mês de
março a Conferência Livre sobre Proteção e
Defesa Civil. O evento foi preparatório para a
2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil,
realizada em Brasília e objetivou aprovar 10 princípios
e 30 diretrizes que foram enviadas para a conferência
nacional, discutindo o papel das universidades e outros
orgãos de pesquisa face à Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil.
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4ª Jornada de Linguagem reuniu
800 participantes

A

Faed realizou entre 21 e 23 de maio a 4ª Jornada
de Linguagem, no Centro de Convenções e
Eventos de Florianópolis (CentroSul) e contou
com cerca de 800 participantes inscritos. O evento
foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas
Prolinguagem e Programa de Extensão “Linguagem,
Infância e Formação Docente”, com apoio da Direção
de Ensino.
A jornada é promovida anualmente desde 2011 e visa
contribuir para a formação continuada de professores
da educação básica, no tocante ao ensino e à
aprendizagem da linguagem escrita, oral e audiovisual.
Integraram a programação desta edição da jornada
as professoras Roxane Rojo (Unicamp), Nilcéa Lemos
Pelandré (Ufsc), Patrícia Corsino (Ufrj), Regina Zilberman
(Ufrgs) e professor José Luiz Fiorin (USP).

●

●

●

●

Neab organiza seminário
educação, relações raciais
e multiculturalismo

Faed realiza Seminário
de Estágios

A

Faed, por meio do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (Neab), realizou de 14 a 16 de maio
o 5º Seminário Educação, Relações Raciais e
Multiculturalismo (Serem).
O evento abordou “Comunidades Tradicionais e
Políticas Públicas” e reuniu professores do ensino básico
e universitário, estudantes, ativistas do movimento negro,
indígena e quilombola, pesquisadores e comunidade
em geral para apresentar e avaliar práticas no campo
da educação em relações étnico-raciais, ensino de
História e cultura afro-brasileira e africana, educação
escolar indígena e quilombola.
A programação contou com conferências, mesas
redondas, apresentações de trabalhos, lançamentos
de livros e apresentações culturais.

A

Coordenação de Estágios da Faed realizou de
24 a 26 de junho mais uma edição do Seminário
de Estágios. O objetivo da atividade, realizada
semestralmente, é socializar as experiências dos
acadêmicos e acadêmicas nas práticas de estágio do
curso.
Neste primeiro semestre foram realizadas apresentações
do curso de Pedagogia. A programação contou com
debates e rodas de diálogo com a participação de
representantes de escolas e creches que são campo de
estágio de estudantes da Faed.

Mesa redonda debate gênero,
turismo sexual e Copa do Mundo
O Laboratório de Relações de Gênero e Família (Labgef) e o Programa
de Pós-graduação em História (PPGH) da Udesc promoveram no dia 4
de junho a mesa redonda “Gênero, Turismo Sexual e Copa do Mundo”.
O evento contou com palestra da professora Marlene de Fáveri e do
professor Tito Sena e teve a participação de acadêmicos e docentes da
Faed.
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Atividades na Faed marcam
50 anos do golpe

O

departamento de História e o Programa de Pós-graduação em
História (Ppgh) realizaram no dia 1º de abril a mesa redonda
“50 anos do golpe: ditadura nunca mais”.

A atividade contou com a participação de docentes do departamento
de História da Faed e foi coordenada pela professora Mariana Joffily.
O professor Luiz Felipe Falcão falou sobre “Esquerdas, resistência
e democratização”, o professor Rafael Rosa Hagemayer abordou
“Produção cultural, meios de comunicação e censura durante a
ditadura”, e o professor Reinaldo Lindolfo Lohn apresentou a temática
“Histórias da ditadura em Santa Catarina”.
Para marcar a data o Laboratório de Relações de Gênero e Família
(Labgef) organizou uma mobilização intitulada “Faed de Luto” que
reuniu a comunidade acadêmica no hall do centro e realizou um
minuto de silêncio seguido de um ato em memória das mulheres e
homens vítimas da tortura política no Brasil.

●

●

Secretária-adjunta da
Educação ministra
palestra na Faed

●

●

Faed realiza
2º Colóquio Catarinense
de Educomunicação

A

Faed por meio do grupo de pesquisa “Educação,
Comunicação e Tecnologia” e do Programa
de Extensão Mídias e Práticas Pedagógicas
Educomunicativas reallizou nos dias 17 e 18 de maio o 2º
Colóquio Catarinense de Educomunicação. O evento
teve como tema “Ecossistemas comunicativos: diálogo
sem fronteiras”.
De acordo com a professora Ademilde Silveira Sartori,
coordenadora do evento, o intuito do encontro foi
promover o exercício da construção de ecossistemas
comunicativos.

O

Participaram do colóquio os professores Ismar Soares
(USP), Rosa Maria Dalla Costa (Ufpr), e convidados
como Roxana Cabello e Gabriela Bergomas da
Argentina, Yenni Aguilera do Paraguai, Elias Said Hung
da Colômbia, e Francisco Garcia Garcia da Espanha.

Programa de Pós-Graduação em Gestão da
Informação (PPGInfo), por meio da disciplina
Sociedade da Informação e Educação,
promoveu em maio um debate sobre a educação
catarinense com a presença da secretária-adjunta
estadual da Educação, professora Elza Moretto.
A secretária ministrou a palestra “Educação em Santa
Catarina: dados e desafios”. Participaram do debate
docentes e mestrandos do PPGInfo, acadêmicos do
curso de Pedagogia e bolsistas do Programa de Bolsas
de Iniciação à Docência (Pibid) e do Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros (Neab).
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O

Udesc realiza
1ª Semana Integra

s Diretórios Acadêmicos da Faed, do Ceart e
da Esag a Associação Acadêmica do Ceart e o
programa Luz Laboratório Cênico com apoio da
Proex e das direções de ensino e extensão realizaram a 1ª
Semana Integra da Udesc. A programação foi realizada
entre os dias 10 e 14 de março com recepção aos calouros
por meio de oficinas, gincanas, apresentações musicais e
teatrais e debates.

D

Revistas da Faed são referência na Udesc

esde 2009, o Setor de
Publicações da Faed
vem crescendo como
uma referência dentro e
fora da Udesc, em virtude
de suas ações inovadoras
e pioneiras. De lá para cá,
a Revista PerCursos deu um
salto significativo no qualis,
passando de B5 para B2; a
Revista Linhas inovou com
entrevistas em vídeo e a
Revista Tempo e Argumento,
que é uma das únicas do país
a publicar no formato ePUB
(eBOOK), acaba de ser aceita
na base Redalyc. O Setor
de Publicações destaca-se
ainda a implementação do
registro DOI e os treinamentos
e consultorias sobre o sistema
SEER, oferecidos às demais
revistas da Universidade.

Turma da 1ª fase de
Pedagogia visita prédios
de grupos escolares

A

turma da 1ª fase do curso de Pedagogia da Faed
realizou no dia 29 de maio uma visita aos antigos
prédios dos grupos escolares Silveira de Souza
e Lauro Müller e ao edifício da antiga Escola Normal
Catarinense, atual Museu da Escola Catarinense.
A atividade é parte integrante dos estudos da Reforma
Orestes Guimarães (1911-1918) que a primeira fase está
fazendo na disciplina “História e Educação”, ministrada
pelo professor Norberto Dallabrida. Além do professor a
turma foi acompanhada pela monitora Samara Lourenço
e pela doutoranda Fernanda de Azevedo.
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Faed participa do Jiudesc 2014
com 130 estudantes

A

Udesc realizou de 30 de abril a 4 de maio
mais uma edição dos Jogos de Integração
da Udesc – Jiudesc 2014, realizada em
Lages. Cerca de 130 estudantes integraram a
delegação da Faed.
O Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade
da Faed, professor Fábio Napoleão e os técnicos
universitários Marcos de Paula e Mateus Kleber
dos Santos de Carli acompanharam os estudantes
durante o evento.
De acordo com o diretor, a delegação se portou
com disposição, competitividade, alegria, respeito
e criticidade, muito bem representando a Faed.
“Estamos orgulhosos e reiteramos nosso enorme
carinho e admiração pelo espírito vencedor, pela
alegria e honradez, presentes em todos os nossos
estudantes, grandes campeões. Registro aqui
o empenho do nosso treinador, professor Miton
Pelissari”.

Medalhas da Faed
no Jiudesc 2014
Salto em altura Feminino:
1º lugar - LUIZA TONON DA SILVA
3º lugar - KELLEN CENTENARO

Programa de Extensão realiza
ciclos de formação na Faed

800 metros rasos Masculino:
3º lugar - AYRIAN THÉDIGA
50 metros costas Feminino
2º lugar - ANA PAULA OLIVEIRA

●

●

●

●

Programa de Extensão da Faed
realiza curso sobre leitura

O

programa de extensão “Brinquedos e Brincadeiras:
Um Caleidoscópio de ideias e vivências” da Faed
realizou no mês de junho o “2º Ciclo de Formação:
atividade lúdica e suas implicações na formação humana”,
que teve como principal tema “Ecodesign - uma experiência
positiva na formação dos professores”.
O evento contou com a participação da palestrante
professora Dulcéia Antunes, da Universidade de Passo
Fundo (UPF). O primeiro ciclo aconteceu no mês de abril
e teve como palestrante a professora Tânia Fortuna, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O

Programa de Extensão Borboletas da Leitura,
coordenado pela professora Maria Emilia Ganzarolli
Martins, promoveu no dia 11 de julho um curso de
formação continuada sobre leitura, literatura e formação
de leitores. O curso Cultura impressa: Discursos sobre a
leitura foi ministrado pela contadora de histórias Felícia
Fleck e pela professora Gisela Eggert-Steindel, do curso
de Biblioteconomia da Faed.

Estão programadas mais duas edições da ação, agendadas
para os meses de setembro e novembro, destinando-se
notadamente para professores e professoras da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da rede
pública municipal e estadual de Santa Catarina e para
acadêmicas e acadêmicos do curso de Pedagogia. Mais
informações do programa:
http://brinquedosebrincadeiras-faedproex.blogspot.com.br
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Faed realiza cerimônia
de formatura 2013-2

A

Faed realizou no dia 8 de fevereiro a cerimônia de
outorga de grau dos formandos e formandas de
2013-2 dos cursos de Biblioteconomia, Geografia,
História e Pedagogia.
A solenidade foi realizada no teatro Governador Pedro
Ivo, em Florianópolis, e contou com a participação de
71 formandos.

Faed oferece curso
de português para
intercambistas da Udesc

Nove estudantes da Faed
realizam de outorga de
grau em gabinete

A

Faed oferece todos os semestres um curso de
português para estrangeiros voltado para a
comunidade de intercambistas da Udesc. Duas
turmas serão abertas no próximo semestre, nos níveis
básico e intermediário, com as aulas previstas para
iniciar em agosto. Mais informações no site:
www.faed.udesc.br/?id=876.

A

Direção Geral e a Direção de Ensino de
Graduação da Faed realizaram no dia 9 de julho
a cerimônia de outorga de grau em gabinete
de nove acadêmicos e acadêmicas dos cursos de
Geografia, História e Pedagogia.
Os estudantes solicitaram a outorga de grau em
gabinete devido a aprovações em programas de pósgraduação e concursos públicos nas suas respectivas
áreas.

●

●

●

●

Palestrantes da Espanha ministram curso na Faed

O

Programa de Pós-Graduação em História (Ppgh), o
Departamento de Ciêcnais Humanas e o grupo de
pesquisa “Memória, Sociedade, Educação” da Faed
promoveram de 31 de março a 2 de abril o curso “O Modelo
Genealógico de Análise: Norbert Elias, Michel Foucaul e Robert
Castel”. A atividade coordenada pelo professor Norberto
Dallabrida e professora Gladys Mary Ghizoni Teive contou com
os palestrantes Julia Varela e Fernando Alvarez Uria ambos da
Universidad Complutense de Madrid.

Faed presente no Seminário de
Educação Inclusiva

O

professor da Faed Lourival José Martins Filho ministrou a conferência
da abertura do Seminário de Educação Inclusiva promovido pela
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. O evento,
realizado entre 16 e 18 de junho contou com cerca de 400 professores e
professoras da Educação Básica da rede estadual de ensino. A conferência
abordou o tema “Aprendizagem e Alteridade na Sociedade da Informação”.
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Hemeroteca Digital Catarinense
disponibiliza 350 títulos para

A

consultas e pesquisas

Hemeroteca Digital Catarinense é resultado de
uma parceria realizada em 2013 entre a Faed, por
meio do Instituto de Documentação e Investigação
em Ciências Humanas (IDCH), e a Biblioteca Pública de
Santa Catarina, pela Fundação Catarinense de Cultura.
A iniciativa envolve a digitalização de todo o acervo documental
de periódicos, em especial jornais editados e publicados no
estado, um total de 1.200 títulos. Já foram digitalizados cerca de
350 títulos, formando uma coleção de aproximadamente quatro
mil números de jornais publicados no período de 1820 a 1930.
O projeto é desenvolvido com equipamentos adquiridos com
recursos da Finep e conta com uma equipe de dois bibliotecários e
quatro bolsistas. A hemeroteca pode ser consultada no endereço
www.fcc.sc.gov.br/bibliotecapublica/hemeroteca.

Faed promove 4ª Jornada de Estudos
sobre Patrimônio Cultural

O

Laboratório de Patrimônio Cultural (Labpac)
da Faed realizou em 22 de maio a 4ª Jornada
Catarinense de Estudos sobre Patrimônio Cultural.
Esta edição do evento, que se vincula ao Programa de
Extensão Patrimônio Cultural e Tempo Presente teve
como tema “Patrimônio Cultural e Paisagem” e foi
realizada no Plenarinho da reitoria da Udesc.
A jornada contou com mesas redondas e sessões de
comunicação. A conferência “A paisagem urbana:
entre o visível e o visual”, ministrada pela professora
Solange Ferraz de Lima, da Universidade de São Paulo
(USP), encerrou a programação.

●

●

●

Faed presente no
6º Congresso Brasileiro
de ExtensãoUniversitária

●

LABIB recebe doação de livros

O

LABIB - Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão
em Biblioteconomia e Ciência da Informação
(LABIB) da Faed recebeu em julho a doação de
diversos livros. A bibliotecária Érica Saito, da Universidade
de São Paulo (USP), doou 100 livros de seu acervo pessoal.
De acordo com a professora Elisa Correa, coordenadora do
LABIB, os exemplares vão compor o acervo especializado
em Biblioteconomia e Ciência da Informação do
laboratório e sua organização dependerá de iniciativas
das disciplinas correspondestes à área de Organização
e Recuperação da Informação (ORC) ligadas ao
Departamento de Biblioteconomia (DBI).
A VisualBooks Editora/Bookstore Livraria Ltda., editora
sediada no centro de Florianópolis, também fez a
doação de 10 obras cujos temas remetem à Gestão do
Conhecimento.

C

om apoio da Proex e Direção de Extensão, Cultura
e Comunidade, a Faed participou do 6º Congresso
Brasileiro de Extensão Universitária (Cbeu), realizado
em Belém, no mês de maio. No evento bolsistas do Grupo
PET Geografia ministraram uma oficina de Educação
Ambiental.
O congresso é o mais importante na área de extensão
do país e nesta edição abordou o tema “Diálogos da
Extensão: saberes tradicionais e inovação científica”.
Em setembro, para o 32° SEURS (Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul), a Faed enviará representantes
para apresentações orais e realização de oficina.
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No Concentro do mês de março foi inaugurado o quadro
da professora Marlene de Fáveri na galeria das Direções
Gerais da Faed.

Diretor geral, Emerson Campos, e Diretor de Extensão,
Fábio Napoleão em reunião com coordenadores do
Sintudesc

Autora do livro “Meu Querido Paulo”, Marlene Soccas
palestrou na Faed sobre a vida do ex-deputado Paulo Stuart
Wright preso durante o regime militar e jamais encontrado.

A Faed realizou no dia 27 de junho uma festa junina
de confraternização que reuniu alunos, professsores,
técnicos universitários e terceirizados.

Cerimônia de Outorga de Grau 2014-1 FAED
12 | agosto | 2014
III Semana de Interatividade da Biblioteconomia
18 a 22 | agosto | 2014
V Semana Acadêmica de História
09 a 12 | setembro | 2014
Crianças da creche Maria Nair da Silva realizaram uma visita
para conhecer a Faed e foram recebidas pelo Neab.

Semana da Pedagogia
15 a 19 | setembro | 2014
24º Seminário de Iniciação Científica - FAED
23 a 25 | setembro | 2014
III Colóquio Paulo Freire
15 a 17 | setembro | 2014
2º Seminário Nacional de Planejamento e
Desenvolvimento
17 a 19 | setembro | 2014
2º Seminário Internacional História do Tempo
Presente
13 a 15 | outubro | 2014

Boi de Mamão “Estrela Dourada” apresentado pela
creche Nossa Senhora Aparecida e 8ª fase de Pedagogia Educação Infantil da Faed.
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X ANPED Sul - Reunião Científica da ANPED
26 a 29 | outubro | 2014

