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EDITORIAL

H

á um antigo provérbio que diz é bom ter
esperança, mas é ruim depender somente
dela. Exatamente para que possamos manter
a esperança em seu sentido positivo, a Faed mostra
por esse boletim as suas ações, as sociabilidades e
os trabalhos que docentes, técnicos e estudantes
realizaram neste 2015 que finda.

Corpo Discente de Graduação: 859 alunos/as
Biblioteconomia: 114
Geografia: 194
História: 248
Pedagogia: 303
Corpo Discente de Pós-Graduação: 233 alunos/as

Certamente a identificação dos leitores com cada
imagem-texto aqui exibidos será imediata. Um ano
intenso de realizações e também de ausências
e perdas muito sentidas por toda comunidade
faediana, como o falecimento do professor Tito
Sena.

Programa de Pós-Graduação em Gestão da
Informação (PPGInfo): 30 alunos/as
Mestrado Profissional: 30
Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE): 86 alunos/as
Mestrado: 43 | Doutorado: 43

Há contudo, entre as realizações, muito o que se
comemorar. Entre outros destaques: as melhorias
no espaço físico, os eventos expressivos realizados,
as conquistas na Pesquisa, Ensino e Extensão,
investimento na constante qualificação docente e
técnica (criação do Procapt) entre outros.

Programa de Pós-Graduação em História
(PPGH): 69 alunos/as
Mestrado: 41 | Doutorado: 28
Programa de Pós-Graduação em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental
(PPGPlan): 35 alunos/as
Mestrado Profissional: 35

O ano vindouro já nos é bastante auspicioso! Que
consigamos manter sempre a ideia positiva de
esperança.

Mestrado Profissional em Ensino de História
(ProfHistória): 13 alunos/as

Boas Festas!
Emerson César de Campos
Diretor Geral FAED/UDESC

Corpo Docente: 78 efetivos | 24 substitutos
Departamento de Biblioteconomia:
Efetivos: 11| Substitutos: 03

EXPEDIENTE
Direção Geral
Professor Emerson César de Campos
Direção de Administração
Técnico Universitário Eduardo Antônio Angeloni
Técnico Universitário Danilo Ledra
Direção de Ensino de Graduação
Professora Márcia Silveira Kroeff
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
Professora Silvia Maria Favéro Arend
Direção de Extensão, Cultura e Comunidade
Professor Fábio Napoleão
Jornalista Responsável
Carolina Hommerding - Mtb12636
Projeto Gráfico
Márcia Becker
André Luiz Werlich Cardoso

Departamento de Geografia:
Efetivos: 15 | Substitutos: 07
Departamento de História:
Efetivos: 21 | Substitutos: 05
Departamento de Pedagogia:
Efetivos: 21 | Substitutos: 08
Corpo Técnico: 49 técnicos/as universitários/as

Faed disponibiliza plantas com o
novo layout do Centro

Produção
Assessoria de Comunicação FAED/UDESC
comunicacao.faed@udesc.br
(48) 3321-8512

www.faed.udesc.br
Curta e acompanhe a Faed
nas redes sociais !
Udesc Faed

Departamento de Ciências Humanas:
Efetivos: 10 | Substitutos: 01
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A

Direção da Faed disponibilizou em dezembro na página
do Centro as plantas aprovadas com o novo layout de
distribuição dos espaços e setores no prédio atual e
prédio novo.
O projeto com o layout final foi finalizado pela empresa
contratada pela Udesc em novembro, já foi aprovado junto
ao Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, aguardando
apenas a aprovação na Prefeitura Municipal de Florianópolis.
A expectativa da direção é que a licitação para definição da
empresa que executará a reforma seja realizada no início de
2016, possibilitando a conclusão da obra e inauguração do
prédio novo até o início do segundo semestre de 2016.

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS PLANTAS!
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O

Faed investe no prédio novo e organiza
inauguração para 2016

ano de 2015 foi de investimentos no prédio novo da
Faed. A inauguração, prevista para o início de 2015
precisou ser adiada por diferentes motivos: licitações
para projeto e execução da readequação do layout, da rede
lógica e projeto elétrico dos espaços da nova edificação.
Em paralelo às tratativas e adequações para as licitações,
a direção deu continuidade a uma série de investimentos
para preparar o prédio para a inauguração em 2016.
Foram adquiridos móveis novos e instalados os
aparelhos de ar condicionado em todos os espaços
do prédio, já prevendo a alteração das divisórias.
Também foram colocadas películas nos vidros e
instaladas persianas novas em todas as janelas.
Além do andar térreo, que já vêm sendo utilizado desde
2014, no segundo semestre do ano a direção decidiu utilizar
também parte do primeiro andar do bloco, onde estão
funcionando a direção de Pesquisa e Pós-Graduação,
secretarias dos Programas de Pós-Graduação, Setor de
Publicações, Setor de Pesquisa e Setor de Convênios, Projetos
e Intercâmbios, Coordenação de Estágios, Secretaria dos
Departamentos e Núcleo de TCCs. Com a medida novas
salas de aula foram disponibilizadas no prédio atual da Faed.

Aquisição de poltronas e móveis para o auditório novo

N

o auditório do prédio novo foram instaladas 118
poltronas, e adquiridos móveis para o palco. Isto
possibilitou a realização de inúmeros eventos ao
longo do ano.
As instalações de ar condicionado e de equipamento
de som estão em andamento e devem ser concluídas
no início de 2016. Assim que estiver com as instalações
adequadas o espaço será inaugurado com o nome de
“Auditório Tito Sena”.

Melhorias no acesso e no estacionamento
dos fundos da Faed

E

m 2015 a direção da Faed promoveu uma série
de melhorias no acesso e no estacionamento
dos fundos da Faed. Foi viabilizada a colocação
de areia e brita, além da drenagem de áreas
alagadas. Um portão foi instalado na entrada do
estacionamento visando garantir a segurança do
prédio no período noturno e aos finais de semana.

O objetivo da gestão é executar em 2016 um projeto de
revitalização da área, com novo cercamento, bicicletários,
calçadas e área de convivência com bancos e mesas.
Para melhorar a acessibilidade pelos fundos da Faed,
toldos foram instalados nas rampas de acesso ao prédio
e no acesso ao auditório da nova edificação. A área
aberta da lanchonete também recebeu toldo novo.
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Faed realiza manutenção e limpeza
para o retorno do semestre

Faed realizou em janeiro e no início de fevereiro
a limpeza semestral de todas as salas de aula,
laboratórios, núcleos, setores administrativos,
banheiros, corredores e áreas comuns do centro.
O objetivo foi deixar os ambientes prontos para o retorno
ao trabalho dos técnicos administrativos e docentes e
para a volta às aulas.
Foram retirados todos os móveis de equipamentos das
salas e laboratórios para que pudessem ser devidamente
limpos o teto, as paredes e o piso, utilizando maquinário
específico para a limpeza.
Também em janeiro a Coordenadoria de Informática
realizou a manutenção de todos os computadores do
centro, bem como a instalação de novas máquinas no
laboratório de informática e nas salas de aula.

Mais de mil estudantes retornaram
às aulas na Faed em 2015

N

o dia 19 de fevereiro teve início o primeiro semestre
letivo de 2015 na Udesc. Neste semestre a Faed
contou com mais de mil estudantes matriculados
nos cursos de graduação em Biblioteconomia, Geografia,
História e Pedagogia, e nos cursos de Pós-graduação em
História, Educação, ProfHistória, e mestrados profissionais
em Gestão da Informação e Planejamento Territorial e
Desenvolvimento Socioambiental.

Faed recepciona
calouros e calouras

Departamento de Pedagogia
realiza formação docente

O

departamento de Pedagogia da Faed realizou
em fevereiro o 1º Encontro de Formação Docente
de 2015. O evento abordou os planos de ensino e
ações educativas articuladas do curso de Pedagogia e o
estágio curricular supervisionado.
As professoras Gicele Maria Cervi e Daniela Tomio, da
Universidade Regional de Blumenau (Furb) integraram as
atividades. O encontro, coordenado pelos professores
Jlice Dias e Celso João Carminati, encerrou com um
almoço na Faed.

A

Faed realizou em 23 de fevereiro a recepção
institucional aos calouros e calouras dos cursos de
Biblioteconomia, Geografia, História e Pedagogia.
Os diretores e diretoras da Faed e chefes de departamento
deram as boas-vindas aos estudantes e explicaram o
funcionamento do centro e da universidade.
Os acadêmicos receberam orientações da Secretaria
Acadêmica, Setor de Convênios, Projetos e Intercâmbios
e Núcleo de Estudos Afro-brasileiros. Também foram
distribuídas as agendas confeccionadas pela Udesc para
os acadêmicos.
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Direção de Ensino promove
Semana de Qualificação Docente

A

Direção de Ensino de Graduação da Faed
promoveu em 12 de fevereiro a palestra “Didática
no Ensino Superior: Espaço de Produção Coletiva
de Conhecimento”. A atividade integrou a Semana de
Qualificação Docente da Faed e teve como palestrante a

professora Miriam Bianca Amaral Ribeiro, da Universidade
Federal de Goiás (UFG).

Faed perde o professor Tito Sena

A

Faed perdeu em 23
de março de 2015 o
professor Tito Sena. A
direção da Faed declarou
luto oficial de três dias em
memória do professor.
Tito Sena nasceu em São José
(SC) em 17 de novembro de
1959. Era doutor em Ciências
Humanas
(UFSC).
Tinha
graduação em Psicologia e
Engenharia Civil, e mestrado
em Psicologia, todos pela
UFSC. Era especialista em
Educação Sexual pela Udesc.

Entre 2001 e 2009 foi professor substituto na Udesc. Em 2009
ingressou como efetivo no Departamento de Ciências
Humanas da Faed onde ministrava aulas nos cursos
de graduação e no Programa de Pós-graduação em
Gestão da Informação (PPGInfo). Era membro atuante da
Associação dos Docentes da Faed (Adfaed).

Professoras da Itália realizam
atividades de pesquisa na Faed

A

Faed recebeu em fevereiro, por meio do projeto
de pesquisa Avaliação do Contexto na Educação
Infantil, coordenado pela professora Geysa
Spitz Alcoforado Abreu, as pesquisadoras da área de
educação infantil, Ana Bondioli e Donatela Savio, da
Universidade de Pavia, e Elena Mignosi, da Universidade
de Palermo, ambas na Itália.
As visitantes realizaram atividades de pesquisa com
integrantes do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE), e com as professoras Geysa Abreu e Julice Dias,
com a presença de de docentes de universidades de
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e do Ministério de
Educação (MEC).

O

Núcleo de Apoio Pedagógico
tem nova coordenação

O

Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape) da Faed
passou
a
contar
com
nova
coordenação
em
fevereiro
de
2015.
Os professores Lourival José Martins Filho e Alba Regina
Batistti assumiram o núcleo, que é um dos primeiros de
pesquisa e extensão da Udesc.
O Nape tem como principal objetivo a formação de
professores e professoras da Educação Básica. Questões
relacionadas à docência na contemporaneidade bem
como a alfabetização e letramento fazem parte dos
projetos de pesquisa e extensão em andamento no Nape.

Faed recebe exposição Costurando a Diversidade

Laboratório de Gênero e Família (Labgef),
por meio Setor de Educação das Relações
Étnico-Raciais e Gênero e Setor das Escolas
Profissionais da Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura de São José, trouxe em fevereiro para Faed
a exposição “Costurando a Diversidade Familiar”.
A proposta visa oportunizar crianças e adolescentes
da rede municipal de ensino a brincar e aprender com
bonecos e bonecas que representa a diversidade familiar
contemporânea, favorecendo o cultivo de relações
inclusivas e de identificação com a composição familiar
na qual a criança está inserida.

5

BOLETIM 2015

Direção da Faed aprimora o
Orçamento Participativo

2

E

m fevereiro o diretor-geral, Emerson Campos, o diretor
de Administração, Eduardo Angeloni, e o professor
Jarbas Cardoso estiveram na Universidade Estadual de
Maringá (UEM) em reunião sobre o Orçamento Participativo.

O objetivo foi aprimorar o orçamento participativo da
Faed, que foi inspirado no modelo da universidade
paranaense. Dúvidas acerca das variáveis foram
sanadas
e
foram
fornecidas
orientações
de
distribuição
equânime
de
recursos
no
centro.

A

Em 18 de março a direção realizou reunião com chefias
de setores, chefias departamentais e coordenações de
programas de pós-graduação, além de uma reunião
ampliada com a comunidade acadêmica, a fim de
apresentar e discutir a distribuição orçamentária da Faed.
“Foi preservada e ampliada a autonomia dos
departamentos na decisão do uso dos recursos”,
declarou o diretor-geral. Na reunião do Conselho
de Centro realizada no final de março o Orçamento
Participativo foi aprovado para ser aplicado em 2015.

Faed lança edital para apoiar a
capacitação dos técnicos

Direção Geral e a Direção de Extensão, Cultura
e Comunidade da Faed publicaram em março o
edital do Programa de Apoio à Capacitação de
Técnicos Universitários (PROCAPT) que disponibilizou cerca
de 25 mil reais para auxílio à atualização e capacitação
do corpo técnico em 2015.
“A qualificação do corpo técnico é um compromisso desta
gestão e o PROCAPT contempla a atualização constante
dos servidores no desempenho de suas funções”, declarou
o diretor-geral Emerson Campos.
Ao longo do ano três técnicas e um técnico utilizaram
o edital para capacitações em suas áreas de atuação:
Andréia Paternolli, Anderson Mendes, Gislene Primm e
Carolina Hommerding.

A

Faed realiza outorga de grau de
66 formandos e formandas em fevereiro

Faed realizou em 27 de fevereiro a formatura dos concluintes do segundo semestre de 2014. A cerimônia de
colação de grau foi realizada no Teatro Pedro Ivo. Um total de 66 acadêmicos e acadêmicas de Biblioteconomia,
Geografia, História e Pedagogia colaram grau na solenidade.
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PPGE e PPGH promovem
aula inaugural

O

Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) e o programa de Pós-Graduação em
História (PPGH) realizaram em 27 de março, no
auditório da Faed, a aula inaugural dos programas.
O evento contou com a conferência “Voces infantiles
em la Historia”, ministrada pela professora Susana
Sosenski, do Instituto de Investigações Históricas
da Universidade Nacional Autônoma do México.

Labgef realiza Semana de
Intervenção Feminista

Ciclo de Palestras abordou
Educação e Infância

O

Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape), o Grupo de
Pesquisa em Educação Infantil (GEDIN), e o Grupo
de Estudos e Pesquisas Prolinguagem promoveram
em março o Ciclo de Palestras Educação e Infância.
A primeira palestra, intitulada “relações e Linguagem:
a docência com bebês” foi ministrada pela professora
Ângela Maria Scalabrin Coutinho, da Universidade Federal
do Paraná (UFPR). A segunda palestra foi proferida pelo
professor Altino José Martins Filho, da rede Municipal de Ensino
de Florianópolis, que falou sobre “A prática da docência
na Educação infantil: a complexidade da vida cotidiana”.

Professora da Faed ministra palestras
sobre educação sexual

A

P

ara marcar a passagem do Dia Internacional da
Mulher, comemorado em 8 de março, o Laboratório
das Relações de Gênero e Família (Labgef) realizou a
Semana de Intervenção Feminista na Faed.
A programação teve varais literários e visuais com poesia,
textos, pensamentos, fanzines, fotos, desenhos, pinturas e
bordados, além de intervenções lúdico-político-estéticas
feministas com as participantes vestidas de roxo e lilás.
Também foram realizadas oficinas de zumba, stencil e
customização de camisetas, mesa de livros feministas,
performances de teatro, exibição e debate sobre o
documentário “Clandestinas”, além de uma oficina de
experiência de inclusão digital feminista.

O

professora Jimena Furlani ministrou em 2015 uma
série de palestras que integram o projeto de
extensão “Adolescência, Gêneros, Sexualidades
e Prática Docentes para o Ensino Médio”.
Na Semana Pedagógica do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) a docente proferiu a palestra
“Sexualidade na Escola” para cerca de 200 docentes.
Em fevereiro a professora apresentou uma síntese da
proposta de educação sexual para educação infantil
para pais e professores da Creche Vicentina e da Creche
Clair Gruber de Souza.

Neab cria campanha contra o racismo
e promove palestras

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) da Faed
iniciou em 2015 a campanha “Racistas otários
nos deixem em paz”. Como parte integrante da
campanha uma série de palestras foi realizada ao longo
do ano.
Em março a palestra “Negritude, Branquitude e Equidade”,
realizada no hall central da Faed, teve como palestrantes
o professor Paulino Cardoso, coordenador do Neab, e a
professora Lia Vainer Schucman, da Universidade de São
Paulo (USP), além do depoimento da acadêmica Ana
Júlia Pacheco.

7

7

BOLETIM 2015

Genocídio da juventude negra
foi tema de palestra na Faed

Professor da Faed lança livro
sobre reflexões filosóficas

O

Programa de Extensão Civilização realizou em
abril o lançamento do livro “Reflexões filosóficas
nas diversas áreas do conhecimento: Filosofia,
sociedade e ensino”, organizado pelo professor José
Cláudio Morelli Matos, do departamento de Ciências
Humanas da Faed, e publicado pela Editora da Udesc.
O lançamento foi realizado no auditório da Faed e
reuniu autores, diretores, professores e estudantes.

O

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) realizou
em abril a palestra “Genocídio da Juventude
Negra”, ministrada pelo professor Luciano Góes,
advogado criminal.
A palestra abordou criminologia, direito penal e direitos
humanos, e integrou a campanha “Racistas Otários nos
deixem em paz”, realizada pelo Neab em 2015.

Turma de Pedagogia publica caderno especial
no Jornal da Educação

A

cadêmicas do curso de Pedagogia da Faed
publicaram em maio um caderno especial
encartado no Jornal da Educação. A elaboração
de textos para a publicação integrou a disciplina “História e
Educação” ministrada pelo professor Norberto Dallabrida.
O caderno, intitulado “Renovação da escola”, apresenta
textos escritos pelas acadêmicas sobre o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, de 1932, incluindo artigos
sobre os seus principais personagens como Fernando
Azevedo, Cecília Meirelles, João Penteado e Armanda
Álvaro Alberto.

U

Udesc recebe homenagem
na Alesc pelos 50 anos

ma sessão especial de comemoração aos 50 anos de
fundação da Udesc foi realizada em 27 de maio na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(Alesc).
A sessão homenageou a Udesc e todos os centros de
ensino. O diretor-geral da Faed, Emerson Campos,
recebeu a placa em homenagem ao Centro.
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Professora da Faed apresenta
pesquisa de pós-doutorado

A

professora
Dalva
Godoy,
do
departamento
de
Pedagogia
da
Faed e integrante do
Grupo de Estudos e
Pesquisas Prolinguagem,
apresentou em 10 de
junho,
na
Faed,
os
resultados de sua pesquisa
de pós-doutorado sobre
“Formação
linguística
do professor de língua
materna: a experiência
de Portugal e Espanha”.
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D

Semana da Faed abriu a programação
dos 50 anos da Udesc

e 6 a 8 de maio foi realizada a Semana da Faed. O
evento abriu a programação dos 50 anos da Udesc
e marcou as comemorações dos 52 anos do Centro.
A programação contou com homenagens aos professores
e técnicos universitários aposentados em 2013 e 2104.
A programação contou com palestras com os temas
“Discutindo Gênero na Faed” e “Branquitude”, além de

duas mesas que debateram “Cursos da Faed: Formação e
Mercado de Trabalho” e “Políticas Educacionais no Brasil”.
O encontro de integração “Café & Ideias” reuniu docentes
e técnicos universitários, e o “Expresso Cultural” que teve
teatro, intervenções artísticas e apresentações de bandas
no vão central da Faed, além de muralismo e grafite nos
corredores do Centro.

HOMENAGEM SERVIDORES APOSENTADOS

Lançamento do livro
“Faed/Udesc - 50 anos de educação (1963-2013)”

E

ntre os
principais destaques da programação da Semana da
Faed estava o lançamento do livro “Faed/Udesc - 50 anos de
educação (1963-2013)”, organizado pelas professoras Gladys Mary
Ghizoni Teive e Zenir Maria Koch, da Faed, e Leda Sheibe, da UFSC.
A obra apresenta artigos que retratam a história de cinco décadas da Faculdade
de Educação, atual Centro de Ciências Humanas e da Educação.

A

Expresso Cultural e Semana de Arte Popular

s atividades da Semana da Faed foram encerradas
com o “Expresso Cultural”, que teve peças de
teatro, intervenções artísticas e apresentações
de bandas no vão central do prédio do centro.
Painéis de grafite foram pintados nos corredores das

escadas da Faed, como parte integrante da programação
da Semana de Arte Popular (SAPO), evento artístico
cultural com participação do Diretório Acadêmico Oito
de Maio (Daom) e apoio da Direção de Extensão, Cultura
e Comunidade da Faed.
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Bibliotech discutiu a influência da tecnologia
nas unidades de informação

O

Programa de Pós-graduação em Gestão da
Informação (PPGInfo) promoveu em 26 de
maio a segunda edição da feira Bibliotech. O
evento nasceu em 2013 como resultado da disciplina
de “Tecnologias da Informação e da Comunicação” da
turma do Mestrado Profissional do PPGInfo.

Com uma abordagem mais prática, o objetivo da feira
foi apresentar como a tecnologia tem influenciado as
unidades de informação, trazendo novos produtos e
serviços e remodelando os tradicionais. A programação
contou com a participação de mestrandos e egressos do
curso de Biblioteconomia da Faed, com ambientações
tecnológicas, oficinas e palestras, além de conteúdo
gerado em mídias sociais.

Professor da Faed lança livro sobre
o futebol em Santa Catarina

F

oi lançado em maio o livro “O futebol em Santa
Catarina: histórias de clubes”, organizado pelos
professores Norberto Dallabrida, da Faed, e Alexandre
Fernandez Vaz, da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e Norberto Dallabrida (UDESC), pela Editora Insular.
A obra traz uma coletânea composta por nove capítulos
sobre os principais times de Santa Catarina. O livro conta
com artigos dos professores Emerson César de Campos,
Reinaldo Lindolfo Lohn, Paulino de Jesus Francisco
Cardoso, da Faed, e prefácio do jornalista Polidoro Junior.

A

O

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) da
Faed, integrando a Campanha “Racistas otários
nos deixem em paz”, organizou em 28 de maio a
palestra Indígenas na Universidade.
A atividade foi realizada no Plenarinho da reitoria da
Udesc e contou com a participação das palestrantes
Ana Patté, da terra indígena Laklãno-Xokleng, e Kerexu
Yxapyry, cacica da Tekoá Itaty, da terra indígena guarani
do Morro dos Cavalos, ambas da Licenciatura Intercultural
indígena da UFSC.
O professor Lucas de Melo Reis Bueno, professor do
departamento de História da UFSC e coordenador da
Licenciatura Intercultural indígena da UFSC também
palestrou no evento.

Semana de Ciências Sociais debateu
Estado, violência e sociedade

Faed realizou entre 15 e 22 de maio a 2ª Semana de
Ciências Sociais. O evento teve como tema “Estado,
violência e sociedade: questões contemporâneas”.
O evento foi organizado pelo departamento de Ciências
Humanas e contou com palestras, mesas redondas e
rodas de conversas.

A programação abordou Estado e gênero; Desafios e
perspectivas das licenciaturas; Pós-colonialismo e América
Latina; Terceirização e trabalho; Povos indígenas, direitos
e violência; e Violência e repressão e a persistência da
coerção no Estado de Direito.
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Equipe da Faed é campeã no futebol feminino
do Jiudesc 2015

E

m 2015 os Jogos de Integração dos acadêmicos
e acadêmicas da Udesc foi realizado entre 3 e 7
de junho em Florianópolis. A delegação da Faed
participou desta edição com 117 acadêmicos inscritos em
diversas modalidades.
O grande destaque foi a equipe de futebol society
feminino que conquistou o primeiro lugar. “Fou uma
conquista inédita para a Faed um primeiro lugar em
uma modalidade feminina e coletiva. As meninas estão
de parabéns”, ressaltou o diretor de Extensão, Cultura e
Comunidade, Fábio Napoleão.

A Faed ainda conquistou outras duas medalhas: nos 800
metros rasos a acadêmica Talita Ferreira ficou com a
medalha de bronze, e no tênis de campo masculino o
acadêmico André também conquistou o bronze.

PPGE promove Colóquio de
Cooperação Brasil-Quebéc

Debate na Faed abordou
reformas educacionais em curso

A

Associação Nacional de História (ANPUH - Seção
Santa Catarina) e o Laboratório de Ensino de
História (Leh) realizaram em 15 de junho no auditório
da Faed um debate com o tema: “Reformas Educacionais
em curso: tensões e Litígios no cenário Contemporâneo”.
A atividade foi coordenada pela professora Núcia de
Oliveira e teve como debatedores os professores Paulo
Eduardo Dias de Mello, da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), e Jéferson Dantas, da UFSC.

O

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE)
promoveu de 2 a 4 de junho a primeira edição do
Colóquio de Cooperação Brasil-Quebéc.

O colóquio teve como objetivo dar visibilidade às ações
e reflexões decorrentes das pesquisas educacionais
binacionais que investigam os temas da diversidade,
da educação intercultural e da inclusão. O evento
proporcionou o diálogo entre professores e pesquisadores
brasileiros e canadenses, com a finalidade de construção
de uma rede de cooperação para pesquisas na área da
educação.

Vereador de Florianópolis palestrou na Faed
sobre homofobia e lesbofobia

O

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab), em
parceria com o Centro de Educação a Distância
(cead) da Udesc realizou em 1º de junho a palestra
“Homofobia e Lesbofobia”.
A atividade teve como palestrantes o vereador de
Florianópolis, Tiago Silva, e a ativista do Movimento
Lesbofeminista, Aline Dias. A palestra integrou a campanha
“Racistas otários nos deixem em paz”, promovida pelo
Neab.
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Faed conquista sete medalhas no Jisudesc 2015
A equipe da Faed conquistou sete medalhas na edição 2015 dos Jogos de Integração dos Servidores da Udesc - Jisudesc,
realizados entre 20 e 22 de novembro em Florianópolis. Foram três medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze.
Dominó - 1º lugar - Fernando Meira Junior e Danilo Ledra

Corrida Rústica - Categoria master - 1º lugar - Heverton
Vieira da Silva

Tênis de mesa - 1º lugar - Lucas dos Santos Ferreira
Bocha Masculino - 2º lugar - Emerson Campos e Fábio Napoleão
Bocha Feminino - 3º lugar - Gláucia Assis e Andréia Paternolli

o

Corrida Rústica - Categoria aberta - 2º lugar - Piter Kersher
Taco – 3º lugar - Daniel Kalil e Christian Souza

Professora da Faed lança livros sobre migrações

Laboratório de Relações de Gênero e Família
(Labgef), o Programa de Pós-graduação em
História (PPGH) e o Observatório das Migrações de
Santa Catarina promoveram em 23 de junho a palestra
“Conversando sobre italianidades”, ministrada pelo
professor Luís Fernando Beneduzi, da Universidade de
Ca’Foscari, na Itália.
Após apalestra foram lançados os livros: “Narrativas de
Gênero: relatos de história oral: experiências de ítalobrasileiros na Itália contemporânea” e “Os pequenos
pontos de partida: novos e(i)migrantes rumo a Itália no
século XXI”, ambos organizados pela professora Gláucia
de Oliveira Assis e pelo professor Luís Fernando Beneduzi.

E

Palestra na Faed abordou
Islamofobia

Faed contribui na qualificação de
policiais militares

m 16 de junho, integrando a campanha “Racistas
otários nos deixem em paz”, o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros promoveu palestra sobre Islamofobia.

A atividade foi ministrada pelo professor José (Tufy)
Antônio Teófilo Cairus, especialista em Diáspora Africana
e Islãmica, doutor em História da América latina pela
Universidade York, do Canadá, e bolsista de pósdoutorado do Programa de Pós-Graduação em História
(PPGH) da Faed.

A

Faed, por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico
(Nape), promoveu em 16 de julho uma palestra de
capacitação para policiais militares que integram
o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd) de Santa Catarina.
O professor Lourival José Martins Filho, coordenador do
Nape, ministrou a palestra e abordou as áreas de Didática
e Alfabetização, além de enfatizar as contribuições do
Proerd em práticas de letramento na escola. Desde 2013 o
Proerd de Santa Catarina conta com a parceria da Udesc
para a realização de palestras para os policiais militares.
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Faed formou 51 novos profissionais em julho

A

Faed realizou em 28 de junho a formatura do
primeiro semestre de 2015. A cerimônia de colação
de grau foi realizada no Teatro Pedro Ivo. Um
total de 51 formandos recebeu a outorga de grau: 2 de
Biblioteconomia, 12 de Geografia, 7 de História e 30 de
Pedagogia.
A diretora de Ensino de Graduação da Faed, Márcia Silveira
Kroeff, representou o diretor-geral, Emerson Campos, na
cerimônia, e o pró-reitor de Ensino da Udesc, Luciano Emilio
Hack, representou o reitor Antônio Heronaldo de Sousa.

Secretaria de Planejamento e Udesc lançam
segundo fascículo do Atlas Geográfico

A

Secretaria de Estado do Planejamento e a Udesc
lançaram em julho o segundo fascículo do Atlas
Geográfico de Santa Catarina. A publicação é
resultado de um termo de cooperação técnico-científica
celebrado entre a Secretaria e a Udesc por meio do
Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial
e Desenvolvimento Socioambiental (PPGPlan).
O segundo fascículo é organizado pela professora Isa de
Oliveira Rocha e tem como temática “Diversidade da
Natureza”. O lançamento contou com a presença do
secretário de Planejamento, Murilo Flores, e da equipe da
Diretoria de Estatística e Cartografia. A nova edição foi
distribuída em todas as escolas estaduais.

Udesc e UFSC sediam Simpósio Nacional de História

A

Udesc, a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e a Associação Nacional de História (ANPUH)
promoveram entre 27 e 31 de julho o 28º Simpósio
Nacional de História. A edição teve como tema “Lugares
dos historiadores: velhos e novos desafios”.
O encontro, realizado na Udesc e na UFSC, reuniu cerca de
cinco mil estudantes, pesquisadores e professores em mais
de três mil comunicações, distribuídas em 105 simpósios
temáticos, e mais de 20 grupos de trabalho. Também
foram realizados os lançamentos de 136 publicações.

Laboratório de Imagem e Som da Faed
comemora dez anos

O

Laboratório de Imagem e Som (LIS), da Faed,
completou dez anos em setembro. A comemoração
foi marcada com a mostra de curtas-metragens
Cineclube Presença, organizada pelo professor Rafael
Rosa Hagemeyer, vice-coordenador do LIS.
A programação contou com e exibição de curtas
produzidos por alunos e professores dos cursos de
graduação e pós-graduação em História da Udesc.
Outro destaque da programação foi o Workshop “Do
Cinema Nacional ao Cinema Transnacional”, ministrado
pelo professor Wolfgang Furhmann, da Universidade de
Zurique, na Suíça.

13

BOLETIM 2015

Semana da Pedagogia debateu possibilidades,
narrativas e enfrentamentos

O

departamento de Pedagogia realizou de 21 a 25
de setembro a Semana da Pedagogia 2015. O
evento teve como tema “Pedagogia no século XXI:
possibilidades, narrativas e enfrentamentos”.
A conferência de abertura contou com a presença da
professora Gilka Girardello, da Universidade Federal de

PPGE realiza
Semana Acadêmica

O

Programa de Pós-graduação em Educação
(PPGE) realizou em 12 e 13 de agosto a 2ª
Semana Acadêmica do PPGE. O evento
foi realizado no Plenarinho da reitoria da Udesc e
iniciou com uma conversa entre a coordenação
e os acadêmicos e acadêmicas do programa.
A programação contou com apresentações de inserções
internacionais dos alunos em eventos da área, subsidiados
pelo PPGE, relatos de experiências de estágio de
doutoramento no exterior, experiências de estágio pós
doutoral e estágio docência, além de conversa com
autores sobre produção científica docente e discente. A
semana encerrou com lançamento de livros e palestra
com a professora Denice Bárbara Catani, da Universidade
de São Paulo (USP).

Direção de Ensino da Faed realiza
formação docente

A

Direção de Ensino de Graduação da Faed promoveu
em 24 de junho a palestra de formação docente
“Questões da docência no contemporâneo”.

A atividade foi ministrada pela professora Roselane Zordan
Costella, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
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Santa Catarina (UFSC) e da professora Aricélia Ribeiro do
Nascimento, do Ministério da Educação (MEC).
A programação da semana teve conferências, oficinas,
rodas de conversa, palestras, mesas coordenadas e
atividades culturais na Faed.

Programa de Extensão promove
Colóquios Civilização

O

Programa de Extensão Civilização promoveu
em 2015 dois colóquios com o tema “Valores”. O
primeiro foi realizado em 9 de outubro no Centro
Universitário Municipal de São José (USJ), e abordou “Os
valores no desenvolvimento da ação teórica e prática”.
O segundo colóquio foi em 6 de novembro, na Faculdade
Municipal de Palhoça (FMP), e teve como tema “Valores,
formação humana e o mundo do trabalho”.

Professora recebe homenagem da
Câmara Municipal de Taubaté

A

professora
Gladys
Mary
Ghizoni
Teive,
do
departamento
de Pedagogia da Faed,
recebeu em setembro uma
homenagem
da
Câmara
Municipal de Taubaté (SP).

A Moção de Aplauso foi
concedida pelos estudos da
professora sobre o professor
taubateano Orestes de Oliveira Guimarães. A homenagem
foi também ao Grupo de Pesquisa Sociedade, Memória e
Educação, da Faed.

BOLETIM 2015

Faed tem novos chefes de departamento
Os Colegiados plenos Departamentais da Faed
elegeram em 2015 os cinco novos chefes de
departamento do centro, para mandatos até 2017. Em
setembro foram eleitos os chefes dos departamentos
de Biblioteconomia, Ciências Humanas, História e
Geografia; e em novembro foi eleito o chefe do
departamento de Pedagogia.

Biblioteconomia: Elisa Cristina Delfini Corrêa
Ciências Humanas: Gláucia de Oliveira Assis
História: Rafael Rosa Hagemayer
Geografia: Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins
Pedagogia: Jarbas José Cardoso

Faed realiza Seminário de Iniciação Científica

E

m setembro a Faed integrou o 24º Seminário de
Iniciação Científica (SIC) da Udesc. Esta edição foi
realizada em conjunto com o Centro de Educação a
Distância (Cead).
O evento, realizado no auditório da Faed, contou com
apresentações e avaliações das pesquisas desenvolvidas
nos Grupo de Pesquisa vinculadas ao Conselho Nacional
do Desenvolvimento Cientificam e Tecnológicos (CNPq)
existentes na Faed e no Cead por bolsistas de iniciação
cientifica (PROBIC, PIVIC, PIBIC).

Bolsistas de Iniciação Científica da Faed e Cead
recebem menção honrosa

F

oi realizada em 29 de outubro a a entrega de menção
honrosa aos bolsistas de Iniciação Científica da Faed
e do Centro de Educação a Distância (Cead). A
homenagem contempla os discentes pesquiadores que
obtiveram mais alto atributo pelo avaliadores durante o
Seminário de Iniciação Científica.
A diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed, Sílvia
Arend, parabenizou os acadêmicos e acadêmicas que
realizaram atividades de pesquisa nos dois centros.

Palestra abordou regras para
o ofício de professor

IDCH promove Sarau Literário

O

Grupo de Pesquisa Observatório de Práticas
Escolares, Geografias de Experiência (OPE) e
o Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) promoveram, em 16 de outubro, a palestra
“Regras para o ofício de professor”. A atividade foi
ministrada pelo professor Jorge Larrosa da Universidade
de Barcelona.

O

Instituto de Documentação e Investigação em
Ciências Humanas (IDCH) da Faed recebeu em 12
de outubro a primeira edição do Sarau Literário.
Durante o evento foi realizada a leitura da obra “Nur na
Escuridão” de Salim Miguel.
O Sarau contou com a palestra “Literatura e Memória”,
ministrada pela professora Tania Regina de Oliveira Ramos,
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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GeoLab adquire drone para pesquisas e ensino

O

Laboratório de Geoprocessamento (Geolab)
adquiriu em outubro um drone com duas câmera
(visível e infravermelho).

O equipamento de viés geotecnológico, denominado
ECHAR 20B, foi comprado pelo centro com recursos da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
O drone será utilizado para mapeamentos planilaltimétricos
e em atividades do laboratório que envolvam pesquisas e
ensino na graduação e pós-graduação.

PPGPLAN promove aula magna

O

Grupo PET organiza
Simpósio de Geografia

departamento de Geografia da Faed promoveu
de 21 a 23 de outubro, o XV Simpósio de Geografia
(SIMGeo). A edição deste ano foi organizada pelo
PET Geografia e abordou “Geografia e Geotecnologias”.
A programação teve palestras, minicursos, mesa redonda
e saída de campo. A palestra de abertura “Softwares
livres para geoprocessamento” foi ministrada por
Maurício Pamplona, da Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

O

Programa de Pós-Graduação em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental
(PPGPlan) realizou em 22 de outubro a aula magna
do programa.
Com o tema “Desafios para o Planejamento Territorial
no Brasil”, a atividade foi ministrada pelo professor Benny
Schvarsberg, da Universidade de Brasília (UnB), no auditório
da Faed.

Palestra apresentou dinâmicas
de uma biblioteca histórica

Faed apoia encontro estadual de
supervisores escolares

A

Faed apoiou a realização do 24º Encontro Estadual
de Supervisores Escolares de Santa Catarina.
O evento foi realizado em 26 e 27 de outubro
no Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, e
debateu “Políticas de gestão da educação básica e os
desafios para a qualidade do ensino”.

O

Departamento de Biblioteconomia e Gestão da
Informação (DBI) da Faed promoveu em 1º de
outubro a palestra “Dinâmicas da informação
e do conhecimento em uma biblioteca histórica: a
Biblioteca do Mosteiro de São Bento de São Paulo”.
A atividade foi ministrada pelo professor André Vieira de
Freitas Araújo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).
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Professor recebe prêmio da
Academia Catarinense de Letras

O

livro “Histórias na Ditadura - Santa Catarina (19641985)”, organizado pelo professor Reinaldo Lindolfo
Lohn e pela professora Ana Lice Brancher, da UFSC,
recebeu em 28 de outubro o Prêmio Literário 2014, da
Academia Catarinense de Letras, na categoria História. O
livro foi lançado pela Editora da UFSC em 2014.

Semana Acadêmica de História
debateu visões de mundo

PPGE forma primeiro doutor em
Educação da Udesc

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)
formou em 10 de novembro o primeiro doutor em
Educação. Alaim Souza Neto defendeu a tese de
doutorado intitulada “Do aprender ao ensinar com as
tecnologias digitais: Mapeamento dos usos feitos pelos
professores”.
O primeiro doutor em Educação formado pela
Udesc integra a primeira turma do PPGE e teve como
orientadora a professora Geovana Medonça Lunardi
Mendes.
O diretor-geral da Udesc Faed, professor Emerson César
de Campos enalteceu a importância do momento para
o Centro: “É um momento muito especial e motivo de
muito orgulho para o Centro mais antigo da universidade
que, além da excelência em cursos de graduação,
também se projeta como referência na pós-graduação”.

Faed sedia Colóquios de
Educomunicação

A

Faed sediou de 6 a 9 de outubro a sexta edição
da Semana Acadêmica de História. Neste ano o
evento abordou a temática “Visões de Mundo:
História, Representações e Narrativas”.
A programação teve mesas redondas, conferências,
minicursos, comunicações orais e oficinas. O professor
Ronaldo Vainfas, da Universidade Federal Fluminense
(UFF), proferiu a conferência de abertura. O encerramento
contou com o professor Luiz Miguel, da Universidade de
Brasília (UnB).

Faed tem novos professores PQ

A

Faed conta com novos professores com bolsa
produtividade
do
Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A professora Maria Teresa Santos Cunha, do Programa
de Pós-graduação em História (PPGH) foi contemplada
novamente com a bolsa PQ. A professora Vera Gaspar e
o professor Fernando Luiz Cardoso (Cefid), docentes do
programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) foram
contemplados em 2015.
A Faed tem ainda outros três professores PQ: Norberto
Dallabrida, Cristiani Bereta da Silva e Francisco Henrique
de Oliveira.

A

Faed sediou em 19 e 20 de novembro o 4º Colóquio
Ibero-Americano de Educomunicação (CIEducom)
e o 5º Colóquio Catarinense de Educomunicação
(CCEducom). Os eventos foram organizados pelo Grupo
de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia e
reuniram professores, pesquisadores e interessados na
área da Educomunicação.
Este ano o centro das discussões dos colóquios foi a escola
básica. A programação contemplou conferências, mesas,
painéis, palestras e atividades culturais, com o objetivo de
contribuir com a viabilização de um espaço de partilha
e construção coletiva de possibilidades e das interfaces
entre Educação e Comunicação.
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O

Projeto de extensão da leva leitura para
crianças internadas no Hospital Infantil
Projeto de Extensão, “A literatura no leito hospitalar”,
foi uma das ações que recebeu menção
honrosa no 11º Encontro de Extensão da Udesc.

A ação, coordenada pela professora Geysa Spitz
Alcoforado de Abreu, com vice coordenação da
professora Jilvânia Lima dos Santos Bazzo, consiste na
contação de histórias e leitura de livros de literatura infantil
junto às crianças que se encontram hospitalizadas e
impossibilitadas de sair dos leitos.
Em novembro o diretor-geral da Faed, Emerson Campos,
o diretor de Extensão, Cultura e Comunidade, Fábio
Napoleão, juntamente com os técnicos Daniel Kalil
e Carolina Hommerding, estiveram no hospital para
conhecer o projeto.

Faed sediou Colóquio
Luso-Brasileiro de Educação

Gis Day debateu Sistemas de
Informação Geográfica na Faed

A

Faed,
por
meio
do
Laboratório
de
Geoprocessamento (GeoLab), promoveu em 18
de novembro as comemorações do GIS Day, o dia
mundial dos Sistemas de Informações Geográficas (GIS).
A celebração do GIS Day é anual e visa alertar para a
importância que a Geografia desempenha na vida das
pessoas, promovendo o aprofundamento nas escolas,
comunidades e organizações.

A

Faed sediou nos dias 5 e 6 de novembro o Colóquio
Luso-Brasileiro de Educação (Colbeduca). O evento
teve como tema “Currículo, Tecnologias e Ensino:
desafios atuais”. O colóquio é uma das ações resultantes
de um convênio celebrado entre a Udesc e a Universidade
do Minho (Uminho), de Portugal. O evento discutiu temas
de Educação no contexto das pesquisas e práticas
desenvolvidas em Portugal e no Brasil em mesas redondas,
apresentações de trabalhos em seções paralelas para
debates sobre pesquisas e relatos de experiências.
A conferência de abertura, intitulada “Formação de
professores em contextos de regulação transnacional
e nacional”, foi proferida pelo professor José Augusto
Pacheco, da Uminho.

A programação contemplou palestras e mesas
redondas com a participação de empresas e instituições
que abordaram temas relacionados aos Sistemas de
Informações Geográficas.

Faed promove primeira edição da Jornada Utopia

A

Faed promoveu em 9 e 10 de novembro a
primeira edição da “Jornada Utopia: Linguagens e
Representação”. O evento é um dos resultados do
programa de extensão coordenado pela professora Silvia
Liebel, do departamento de História.
A programação teve uma jornada de estudos com a
participação de quatro pesquisadores que exploraram o
conceito de utopia e a literatura utópica em diferentes
formas, além de apresentações de trabalhos de
graduandos, resultado do Grupo de Estudos “Utopias
modernas: literatura e construção da ordem (1467-1699)”.
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F

Programas da Faed recebem menção honrosa
no Encontro de Extensão

oi realizado entre 4 e 6 de novembro o 11º Encontro
de Extensão da Udesc, em Laguna. Coordenadores
de Programas e bolsistas de Extensão participaram do
evento, em oficinas e apresentações orais.
Esta edição do encontro entregou menções honrosas
aos programas, projetos e ações que conquistaram

Faed promove Semana da
Interatividade da Biblioteconomia

O

Departamento de Biblioteconomia e Gestão da
Informação e o Programa de Pós-Graduação em
Gestão da Informação (PPGInfo) promoveram
entre 10 e 12 de novembro a 4ª Semana da Interatividade
da Biblioteconomia.

A programação teve minicursos, mesas redondas,
debates, apresentações de pesquisas e palestras com
a participação de profissionais da Udesc e de outras
instituições.

pontuação máxima em todos os critérios de avaliação das
apresentações orais.
Da Faed foram agraciados os projetos dos professores:
Geysa Spitz Alcoforado de abreu, Paulino de Jesus
Francisco Cardoso, Vera Lúcia Nehls Dias e Tito Sena
(póstumo).

Neab é contemplado no
edital Abdias Nascimento

O

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab)
foi contemplado em novembro no
edital do Programa de Desenvolvimento
Acadêmico Abdias Nascimento do Ministério da
Educação (MEC).
O projeto aprovado é do professor e coordenador
do Neab, Paulino de Jesus Francisco Cardoso,
intitulado
“Cooperação
e
mobilidade:
Possibilidades para o sucesso acadêmico”.
O programa permitirá levar estudantes negros
para cursar graduação nos Estados Unidos e
realizar projetos de pesquisa em parceria com a
Universidade Howard.

A

Estudantes socializam experiências nos Seminários de Estágios

Coordenação de Estágios da Faed organizou
em
2015
dois
Seminários
de
Estágios.
O primeiro foi realizado de 23 a 25 de junho com o
objetivo de socializar os trabalhos finais dos acadêmicos
e acadêmicas que concluíram as habilitações: Séries
Iniciais, Educação Infantil e Orientação Educacional.

Segundo a Coordenadora de estágios de Pedagogia,
professora Zenir Koch, o evento foi muito significativo
para a história do curso de Pedagogia da Faed por
registrar as performances das últimas turmas de um
currículo, que ora se extingue para dar lugar ao
outro que está sendo implantado no modelo das
Diretrizes Curriculares Nacionais - (DCNP) de 2006.
O seminário do segundo semestre foi realizado entre
16 e 26 de novembro e contou com a socialização
dos estágios praticados nos cursos de licenciatura em

História, Geografia e Pedagogia. As apresentações foram
realizadas na Faed e em creches e escolas que são campos
de estágio dos acadêmicos, sinalizando a importância e
o sentido do trabalho escolar para o fortalecimento na
unidade teoria e prática.
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Evento debateu gênero, educação
e feminismo na Faed

Projeto de Extensão SAFIRA aproxima
universidade e escolas

O

Projeto de Extensão SAFIRA - Saberes e Fazeres
em Alfabetização, vinculado ao Núcleo de Apoio
Pedagógico (Nape), sob a coordenação do
professor Lourival José Martins Filho e da professora Alba
Regina Battisti de Souza realizou uma série de ações em
2015 com o propósito de estreitar as relações da Faed
com instituições escolares de Florianópolis e São José.

O

Laboratório de Relações de Gênero e Família
(Labgef) promoveu em 16 de novembro, a mesa
redonda “Gênero, Educação e Feminismo:
Violências e Sexualidades”. A atividade integrou a
campanha internacional dos 16 dias de ativismo pelo fim
da violência contra a mulher.
A atividade contou com a presença da pesquisadora
Anna Paula Vencatto, da Universidade Paulista (UNIP),
e das professoras Flávia de Mattos Motta e Gláucia de
Oliveira Assis, do Labgef.

O projeto atuou em atividades de formação continuada
na Escola Básica Municipal Alfredo Rohr, que
culminaram no IV Seminário de Práticas Pedagógicas
realizado no dia 4 de dezembro, no qual os professores
da escola e bolsistas do PIBID Pedagogia da Faed
apresentaram trabalhos realizados ao longo do ano.
Em 24 de novembro foi realizado o II Seminário de
Prática Pedagógica do CEM Interativo Floresta. Sob a
coordenação da diretora e da equipe pedagógica
da escola, professores, bolsistas do PIBID Pedagogia e
estagiárias dos anos iniciais do curso de Pedagogia da
Faed apresentaram diversos projetos desenvolvidos no
ensino fundamental.

Lançamento de Livros do Labgef

PET Geografia realiza aula inaugural
do 2º semestre

Após a mesa redonda foi realizado o lançamento de livros
de autoras e organizadoras do Labgef: “Um país impresso”
de Silvia Maria Fávero Arend, “Sonoro Silêncio” de Flávia
de Mattos Motta, “Narrativas de Gênero” e “Os pequenos
pontos de partida: novos e(i)migrantes”, de Gláucia de
Oliveira Assis e Luis Fernando Beneduzi.

O

grupo PET Geografia da Faed realizou em 28 de
agosto a aula inaugural do segundo semestre
de 2015.
O palestrante foi o professor Miguel Angelo Ribeiro, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que
falou sobre “Olhares sobre o fenômeno da prostituição
na Geografia Brasileira: uma trajetória de 1972 aos dias
atuais”.

Setor de Convênios, Projetos e Intercâmbios
divulga atividades de 2015

O

Setor de Convênios, Projetos e
Intercâmbios
foi
responsável,
em 2015, pela compra para
os Laboratórios da Faed de três
equipamentos de alto valor, a saber:
um drone, um scanner planetário
e uma van para saídas de campo.
O setor ainda inseriu a Revista Tempo e
Argumento no indexador Web of Science.
Realizou convênios de cooperação com
a Universidade de Florença (Itália), de Mar
del Plata (Argentina) e Carlos III (Espanha).
Organizou o evento “Estude no Exterior”
para a graduação e a pós-graduação
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sobre possibilidades de intercâmbio.
Recebeu alunos em intercâmbio, e
enviou alunos da Faed para estudar
em
universidades
estrangeiras.
Foram feitas traduções consecutivas
de aulas e palestras de docentes
estrangeiros
e
traduções
de
artigos para as Revistas da Faed.
O setor mantém um curso de português
para
a
comunidade
acadêmica
estrangeira, e passou a oferecer aos
alunos da pós-graduação um curso de
francês instrumental para a leitura de
textos acadêmicos.
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Diretório Acadêmico Oito de Maio (Daom) recepcionou
calouros e calouras no início do semestre.

Equipe da Secretaria de Ensino de Graduação da Faed
em período de matrículas.

Equipe do PIBID Pedagogia da Faed.

Diretor geral em visita às salas de aula no início do semestre.

Reunião das direções com chefias de departamento
e coordenações de programas de pós-graduação.

Equipe do PIBID Geografia da Faed.

Premiação às servidoras da Faed com 30 anos de serviço
público, durante a confraternização de final de ano.

Entrega das cestas aos terceirizados e terceirizadas da Faed,
durante a confraternização de final de ano.
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