
No início de outubro, a Udesc passou a contar com a primeira base geodésica de referência da 
região da grande Florianópolis. O equipamento foi instalado no prédio da Faed e permanece 
ligado 24 horas por dia rastreando sinal dos satélites da rede GPS (Sistema de Posicionamento 
Global), disponibilizando dados de alta precisão para aplicações profissionais e científicas. 
De acordo com o professor Francisco Henrique de Oliveira, do Laboratório de Geoprocessa-
mento (GeoLab) da Udesc, o equipamento foi instalado em regime de comodato por meio de 
um convênio educacional entre o GeoLab e a empresa Alezi Teodolini, com sede em São Paulo, 
e que possui uma rede com outras 32 estações geodésicas distribuídas pelo Brasil. 
"A partir de agora usuários de GPS de Florianópolis e regiões adjacentes terão à disposição 
dados rastreados por essa antena receptora que irá corrigir o sinal GPS dos seus equipamen-
tos", esclarece o professor. 
A chefe do departamento de Geografia, professora Mariane Alves Dal 
Santo, explica que os dados rastreados pela base geodésica ficam 

disponíveis para download em 24 horas.  
De acordo com o professor Flávio Boscatto, do GeoLab, para aplicações profissionais ou científicas de posicionamento 

por satélite é necessária alta confiança na determinação das coordenadas finais, os aparelhos capazes de atingir estes 
níveis são chamados receptores geodésicos. "A base geodésica instalada na Udesc tem o mesmo sistema de referência 
do IBGE, tornando-se complementar à rede do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)", explica o professor. 

"Para o departamento de Geografia, Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioam-
biental, Laboratório de Geoprocessamento, bem como para os demais laboratórios e departamentos da Udesc que 
fazem uso de dados GPS em suas atividades acadêmicas e de pesquisas, ter à disposição uma estação geodésica de 
referência que funciona ininterruptamente representa um grande avanço, pois a partir de agora será possível contar 
com o suporte a dados GPS de alta precisão para os trabalhos de graduação, pós-graduação e de pesquisa", completa a 
chefe do departamento de Geografia. 
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O Conselho Universitário (Consuni) da Udesc aprovou por unanimi-
dade na reunião do dia 30 de agosto, a criação do Instituto de Investi-
gação e Documentação em Ciências Humanas (IDCH). 

O IDCH será um órgão suplementar superior da Faed e funcionará 
em dois ambientes: um no prédio da Faed no Campus 1 da Udesc, ou-
tro no prédio da atual Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed, 
na Rua Visconde de Ouro Preto, no Centro de Florianópolis. 

A professora doutora Gláucia Assis, do departamento de Ciências 
Humanas da Faed, explica que o IDCH tem por objetivo tornar-se um 
centro de pesquisas que agregará os resultados provenientes das pes-
quisas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE), História (PPGH) e Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental (MPPT) da Faed. 

O objetivo principal do IDCH é desenvolver pesquisas, tratar, arma-
zenar e disseminar documentação delas resultantes, em um ambiente 
multidisciplinar, congregando diferentes grupos de pesquisa da Faed e 
de toda a Udesc, fomentando intercâmbios, projetos, estudos e pes-
quisas. 

O IDICH desenvolverá diversas atividades importantes para a Faed e 
Udesc: a criação do laboratório de preservação, conservação e restau-
ro de fontes de pesquisa e bens culturais; o potencial recebimento de 
acervos públicos e privados para tratamento e armazenamento; a 
criação e manutenção de acervo bibliográfico e de periódicos científi-
cos nas temáticas da história, educação e planejamento territorial; a 
formação, guarda e acessibilidade aos acervos documentais e audiovi-
suais e criação de bases de dados; e a divulgação e disseminação de 
informações resultantes dos projetos e ações do Instituto. 

Consuni aprova criação do Instituto de Investigação  
e Documentação em Ciências Humanas 

“Estamos muito felizes com a criação deste Instituto de Documenta-
ção, pois é resultado do empenho, dedicação de professores vincula-
dos aos programas e que participaram da elaboração de dois editais 
FINEP que forneceram os recursos iniciais para a implantação do Insti-
tuto, com a contribuição de técnicos universitários. A pretensão é que 
este instituto torne-se uma referência na área para a sociedade catari-
nense”, salienta a professora Gláucia. 

Udesc conta com a primeira base geodésica  
de referência da região de Florianópolis 

Parte do IDCH funcionará no prédio da atual DPPG, no Centro de Florianópolis 

Equipamento está  
instalado na Faed 
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Twitter: @FAED_UDESC                  

Facebook: Faed Udesc 

Faed está nas redes sociais! 
As atividades e eventos que acontecem na Faed também  
podem ser acompanhadas através das redes sociais.  
A Faed está no Facebook e no Twitter! 

 

   Contato: 
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   Email: imprensa.faed@udesc.br 
   Fone: (48) 3321-8512 - Fax: (48) 3321-8526 
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Expediente Boletim FAED 

Prezados Faedianos e Faedianas, 
 
Ao findar este ano, quero agradecer o convívio e afazeres 

cotidianos compartilhados com todos e todas vocês, que 
participaram e contribuíram com os objetivos de satisfazer as 
demandas do ensino, da extensão, da pesquisa e da adminis-
tração em nosso Centro. 

 
A Faed é hoje uma comunidade onde trabalham 104 profes-

sores e professoras, 49 técnicas e técnicos universitários e 
onde estudam aproximadamente 1.200 alunos e alunas de 
graduação e pós-graduação, formando um coletivo importan-
te na educação catarinense. Nosso compromisso é formar 
profissionais competentes que deem conta dos problemas da 
sociedade e que atuem com ética, espírito democrático, soli-
dariedade e sustentabilidade. 

 
Este é o último Boletim desta gestão, que se encerra em 04 

de fevereiro. Quero agradecer a todos e todas que nos acom-
panharam nesta caminhada, torceram, vibraram, trabalha-
ram com dedicação e compromisso e são o nosso maior patri-
mônio: os alunos e alunas, pois sem eles nem sentido teria 
estarmos aqui; os professores e professoras, porque sem eles 
não seria uma instituição de ensino; os técnicos e técnicas 
universitários, porque sem eles não haveria como gerenciar 
tudo isso; e aos terceirizados da limpeza, manutenção e segu-
rança, pois sem eles não teríamos o cuidado com o lugar que 
nos acolhe! Muito obrigada! Sentirei saudades. 

 
Esta gestão pautou-se no diálogo com todos e no compro-

misso para com a Faed, na ética, na transparência, no planeja-
mento e nas decisões colegiadas. E posso afirmar que foi exi-
tosa porque foi coletiva e colhemos frutos. 

 
Expresso meus agradecimentos aos diretores Lourival e 

Jarbas e diretoras Gláucia e Jimena, sempre atentos e com-
promissados com o trabalho e com o Centro! A lealdade e o 
respeito nos mantiveram unidos durante estes quatro anos. 

 
Em 2013, a Faed terá seu Jubileu, e fazer 50 anos já diz da 

sua importância. Convidamos a comunidade, desde agora, 
para as comemorações! 

 
Feliz Ano Novo, com muita saúde e paz a todos e todas! 
 
Marlene de Fáveri 
Diretora Geral da Faed 

Editorial 

A Faed lançou no mês de novembro um edital do 
concurso para criação da logomarca comemorati-
va aos 50 anos do Centro, celebrado no dia 8 de 
maio de 2013. 

O concurso para a criação da logomarca come-
morativa aos 50 anos da Faed marca o início das 
comemorações do cinquentenário, que devem se 
intensificar em 2013. “É importante celebrarmos, pois a Faed represen-
ta o início da Udesc e da oferta de ensino superior público, gratuito e 
de qualidade pelo estado de Santa Catarina, é um Centro que comple-
ta 50 anos de atendimento às demandas da sociedade na produção do 
conhecimento e na profissionalização na área das Ciências Humanas”, 
declara a diretora geral, professora Marlene de Fáveri. 

Podem participar do concurso membros da comunidade universitá-
ria da Udesc: acadêmicos, professores e técnicos universitários. O 
período de inscrições inicia na próxima segunda-feira (12) e segue até 
o dia 28 de fevereiro de 2013. As inscrições dos projetos devem ser 
feitas na direção de extensão, cultura e comunidade da Faed, de for-
ma gratuita. 

A diretora de extensão, cultura e comunidade da Faed, professora 
Jimena Furlani, explica que o processo de seleção da logomarca será 
realizado em duas etapas. “Na primeira etapa uma comissão avaliado-
ra selecionará os cinco melhores projetos, e a segunda etapa consisti-
rá na votação de um júri popular: os cinco trabalhos selecionados fica-
rão expostos no hall da Faed e na internet para manifestação da co-
munidade acadêmica”, esclarece a diretora. Os três projetos mais vo-
tados pelo júri popular receberão premiações que somam R$ 600. 

A logomarca classificada em primeiro lugar após as duas etapas de 
seleção será utilizada em documentos oficiais da Faed, em banners de 
projetos de pesquisa, ensino e extensão, no portal do Centro, bem 
como nos eventos realizados por todos os departamentos e outros 
meios de divulgação da Faed no ano de 2013. 

O edital pode ser acessado no portal da Faed. 

Faed lança edital de concurso  
para marca comemorativa  

aos 50 anos do Centro 

http://www.faed.udesc.br
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Professor Emerson César de Campos é eleito  
                    Diretor Geral da Faed 

O professor Emerson César de Campos foi eleito, no dia 9 de outu-
bro, diretor geral da Faed para a gestão 2013/2017.  

De um colégio eleitoral formado por 85 professores, 47 técnicos 
universitários e 973 alunos de graduação e pós-graduação, comparece-
ram à eleição 81 professores, 46 técnicos universitários e 459 estudan-
tes. 

O professor Emerson César de Campos, do departamento de Histó-
ria, contou 55,12% dos votos válidos. O professor Celso João Carminati, 
do departamento de Pedagogia, somou 44,88% dos votos válidos. 

Emerson César de Campos tem 43 anos, é natural de Criciúma/SC. É 
professor da Udesc desde 1999. Possui graduação em Engenharia Civil 
(UFSC) e em História (Udesc), mestrado e doutorado em História 
(UFSC). É professor do departamento e do Programa de Pós-
Graduação em História da Faed. 

“Agradeço a toda a comunidade faediana pelo apoio que recebi 
durante o processo eleitoral. As propostas foram construídas de ma-
neira coletiva e sempre atento às demandas colocadas por toda a co-
munidade da Faed. Manteremos as ações propositivas que foram a-

presentadas ao longo do último mês 
para que cada dia mais consigamos 
alcançar uma Faed unida e partici-
pativa. A Faed como o centro 
mais antigo da     Udesc, que 
comemorará 50 anos no 
próximo mês de maio, 
certamente tem muito 
a contribuir para uma 
universidade cada vez 
mais democrática, sóli-
da e comprometida 
com a sociedade”, 
afirmou o diretor elei-
to. 

A posse da nova ges-
tão será no dia 4 de 
fevereiro de 2013.  

Diretor eleito apresenta equipe de diretores  
para a gestão 2013-2017 

O diretor geral eleito para a gestão 2013-2017 da Faed, professor 
Emerson César de Campos, anunciou no dia 31 de outubro a equipe de 
diretores de área que integrarão a nova gestão.  

A nova diretora de Administração será a técnica universitária Rosane 
Rosa. A direção de Ensino de Graduação será exercida pelo professor 
Lourival José Martins Filho, do departamento de Pedagogia. O diretor 
de Extensão, Cultura e Comunidade será o professor Fábio Napoleão, 
do departamento de Geografia. A direção de Pesquisa e Pós-
graduação será exercida pela professora Sílvia Maria Fávero Arend, do 
departamento de História. 

“A escolha da equipe considerou a experiência e o comprometimen-
to com a vida acadêmica de cada um e foi significativa a confiança e a 
empatia direta com o projeto da nova gestão. Trata-se de uma direção 
profundamente comprometida com a Faed em todos os seus níveis, e 
a configuração final atende às diferentes demandas do Centro e torna 
equilibrada a representação de todos os segmentos, o que foi um dos 
compromissos assumidos”, afirma o diretor geral eleito. 

O processo eleitoral para eleição do novo diretor geral da Faed teve 
duas candidaturas. Concorreram ao cargo o professor Emerson César 
de Campos, do curso de História e o professor Celso João Carminati, 
do curdo de Pedagogia. 

O professor Emerson César de Campos representou a candidatura 
“Autonomia, União e Participação”, e o professor Celso João Carmina-
ti a candidatura “Outro jeito de Ser Faed”. 

No dia 1º de outubro foi realizado o debate entre os dois candidatos,  
promovido pela Associação dos Docentes da Faed (Adfaed), pelo Dire-
tório Acadêmico Oito de Maio (Daom) e pelo Núcleo da Faed do Movi-
mento por Voz Ativa dos Servidores Técnicos da Udesc (Mova-se). Na 
oportunidade os candidatos apresentaram propostas e responderam 
questões do oponente e do público, que lotou o auditório da Faed.  

A eleição sfoi realizada no dia 9 de outubro, e contou com um colé-
gio eleitoral de 1.078 votantes: 85 professores, 47 técnicos universitá-
rios e 973 alunos de graduação e pós-graduação. 

Dois candidatos disputaram a eleição  
para diretor geral na Faed 

Equipe de diretores 2013 /2017: Prof. Fábio Napoleão (Extensão), Técnica Rosane 
Rosa (Administração), Prof. Emerson Campos (Diretor Geral), Prof. Sílvia Arend 
(Pesquisa e Pós-Graduação) e Prof. Lourival José Martins Filho (Ensino Graduação) 

Debate  foi realizado no auditório da Faed e transmitido via internet 
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A Faed realizou de julho a novembro de 2012 o ciclo de docu-
mentários “História e loucura”. 

De acordo com a professora Viviane Borges, a atividade teve 
como objetivo abrir um espaço para a discussão a respeito da lou-
cura na contemporaneidade, através da exibição de documentá-
rios seguidos por debates instigados por pesquisadores de dife-
rentes áreas, problematizando as instituições, os estigmas e os 
movimentos ligados à humanização do louco e de seus espaços.  

Foram exibidos  os filmes “Em nome da razão”, “Entrelinhas”, 
“Zero não é vazio”, e “O senhor do labirinto”. 

Faed promove ciclo de documentários  
sobre História e loucura 

A Faed sediou, de 29 a 31 de agosto, o 20º Seminário Estadual dos 
Orientadores Educacionais de Santa Catarina. O evento foi organizado 
pela associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina 
(Aoesc) com apoio da Faed. 

Esta edição o evento teve como tema “Mundo do Trabalho e Traba-
lho Coletivo na Escola: desafios para os Profissionais da Educação”. 
Profissionais de diversas regiões do estado participaram da programa-
ção do seminário, que teve como objetivo proporcionar um espaço de 
reflexão e debates sobre as interfaces entre o mundo do trabalho e a 
educação. 

Faed sedia Seminário Estadual  
dos Orientadores Educacionais  

de Santa Catarina 
Foi realizada no dia 4 de setembro na Faed a palestra intitulada 

“Gestão democrática: a importância da eleição direta nas escolas”. A 
atividade foi proferida pelo professor doutor Pedro Cabral Filho, convi-
dado especial da disciplina “Organização e Gestão Escolar II”, ministra-
da pela Professora Bethania Medeiros Geremias. 

A importância da gestão  
democrática nas escolas  

é tema de palestra na Faed 

Foi realizado entre os dias 29 e 30 de outubro no Centro de Cultura e 
Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a primeira 
edição do Encontro Catarinense do PIBID, com o tema “Inovação na 
Docência e Fortalecimento da Educação básica”. A programação do 
evento teve palestras, mesas redondas, comunicações orais, mostra 
de banners e apresentações culturais. 

O evento reuniu nove instituições de ensino superior que desenvol-
vem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
A Udesc foi uma das instituições presentes no Encontro, que tem teve 
o objetivo de promover a socialização dos participantes do programa 
em diferentes instituições de ensino superior de Santa Catarina, além 
de fortalecer e consolidar o PIBID. 

Acadêmicos dos cursos de Pedagogia, História e Geografia da Faed 
participaram do evento com apresentações de banners e comunica-
ções orais.  

Faed participa do 1º Encontro  
Estadual do PIBID 

A Faed promove nos dias 18 e 19 de outubro o 1º Seminário Aulas 
Conectadas, com o tema "Em busca de mudanças curriculares". A 
atividade foi organizada pelos integrantes do Projeto de Pesquisa 
“Aulas Conectadas: Mudanças curriculares e aprendizagem colaborati-
va entre as escolas do Projeto Um Computador Por Aluno em Santa 
Catarina”. 

A programação teve conferências, palestras, mesas redondas e ofici-
nas. Após a cerimônia de abertura, que contou com uma apresentação 
cultural, foi realizada a vídeo conferência “La escuela y la cultura digi-
tal: Reflexiones sobre lãs prácticas de saber em las aulas conectadas”, 
com a professora Inés Dussel, da Faculdade Latino-Americana de Ciên-
cias Sociais (FLACSO), da Argentina.  

Também foi ministrada durante o seminário a palestra “Marco analí-
tico para el cambio de lãs prácticas docentes com tecnologia”, proferi-

Faed realiza 1º Seminário Aulas Conectadas 
da pelo professor Alejandro Artopoulos, da Universidad de San An-
drés, na Argentina. 
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Relação creche-família é tema  
de café pedagógico 

Foi realizada no dia 21 de agosto na Faed uma palestra sobre a edu-
cação de bebês, segundo a abordagem Pikler-Lóczy. A atividade foi 
voltada para os alunos e alunas da 8ª fase do curso de Pedagogia com 
habilitação em Educação Infantil. A convite das professoras Geysa 
Spitz Alcoforado de Abreu e Julice Dias, o palestrante foi o professor 
Roger Hansen, que é doutor em Educação pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).  

O tema da palestra foi a educação de bebês, segundo a abordagem 
Pikler-Lóczy. “O método Pilker foi desenvolvido na Hungria (rua 
Lóczy), criado por Emmi Pikler, pediatra e pesquisadora austro-
húngara que viveu entre 1902 e 1964 e que dedicou a vida ao trabalho 
com bebês e crianças pequenas”, explica a professora Geysa.  

Na ocasião surgiu a possibilidade da Udesc firmar parcerias de traba-
lho e pesquisa sobre a temática da primeira infância com o professor 
Roger Hansen.  

Palestra na Faed abordou  
educação de bebês 

A turma da disciplina Fundamentos em Educação Infantil, do 
curso de Pedagogia, Habilitação Educação Infantil, realizou no 
final do primeiro semestre o chamado café pedagógico. A ativida-
de contou com familiares, crianças, profissionais das creches Joa-
quina Maria Peres e Carlos Humberto Pederneiras, ambas perten-
centes à Rede Municipal de Educação de Florianópolis, além dos 
estudantes da disciplina. 

De acordo com a professora Julice Dias, o café pedagógico é um 
espaço de acolhimento e trocas de experiências e pontos de vista 
sobre temáticas concernentes à criança pequena e sua educação 
em espaços coletivos de Educação Infantil. Tem por objetivo que 
os estudantes interajam com sujeitos externos à Faed, notada-
mente profissionais que atuam nas creches ou pré-escolas, cujas 
experiências possam qualificar a formação dos estudantes e am-
pliar seus repertórios culturais e profissionais. A pauta do café 
pedagógico foi a relação creche-família. 

A Faed realizou de 17 a 21 de setembro a Semana da Pedagogia 2012. 
Esta edição teve como tema “Pedagogia: qual formação, qual conheci-
mento?”.O evento contou com cerca de 300 participantes, reunidos 
em conferências, mesas redondas, oficinas, minicursos, exibições de 
filmes, exposição de fotos e outros materiais, lançamentos de livros e 
apresentações culturais. 

A mesa redonda sobre “Currículo da Pedagogia: qual formação? qual 
conhecimento?”, organizada por docentes da Faed e do Centro de 
Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (CED/
UFSC). A atividade contou com a professora doutora Helena Freitas, 
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). 

A Semana da Pedagogia foi uma promoção do Projeto de Ensino 
“Entre Temas – Pedagogia em Ação” com apoio da Direção de Ensino 
de Graduação da Faed.  

Faed promove Semana da Pedagogia 2012 

A Faed realizou de 19 a 30 de novembro o Seminário de Estágios 
2012-2. O evento é organizado pela Coordenação de Estágios da Faed 
sempre ao final de cada semestre letivo. 

O principal objetivo é socializar os diferentes trabalhos desenvolvi-
dos em campos de estágios no âmbito das disciplinas de Práticas Curri-
culares e Estágios Supervisionados das Licenciaturas da Faed.  

Durante o Seminário foram realizadas apresentações individuais ou 
em grupo dos acadêmicos e acadêmicas da Faed que realizaram está-
gios ou práticas curriculares em locais externos à Udesc durante o 
segundo semestre de 2012.  

Faed organiza Seminário de Estágios  

Mesa redonda  “Currículo da Pedagogia:  qual formação? Qual conhecimento?” 
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A Faed recebeu no mês de julho um grupo de estudantes dos Esta-
dos Unidos, vinculados ao Consórcio Capes/Fipse, que estudaram na 
Faed durante o segundo semestre de 2012. 

De acordo com a coordenadora do Consórcio Capes/Fipse na Udesc, 
professora Geovana Lunardi Mendes, os alunos cursaram disciplinas 
nos cursos de Pedagogia, História e Biblioteconomia, além de outras 
disciplinas no Centro de Artes (Ceart) e no Centro de Ciências da Admi-
nistração e Socioeconômicas (Esag) da Udesc. 

Os estudantes Jonathan Christian Balmer e Shelby Riddell vieram da 
Georgetow College. Ashley Kundrat, Elizabeth Rodriguez e Laura 
Thornton são estudantes da Ashland University. E Lisa Camille Chris-
tensen, Michelle Jean McMurray e Kaitlyn Dixon estudam na Brighman 
Young University. 

Os estudantes norte-americanos também participaram de um curso 
de Português para estrangeiros, oferecido pela Faed, além de outras 
atividades como grupos de estudos e visitas técnicas. 

Faed recebeu oito estudantes dos  
Estados Unidos no segundo semestre 

A Faed, por intermédio da Secretaria de Cooperação Interinstitucio-
nal e Internacional da Udesc e do secretário de cooperação Jovane 
Medina Azevedo, está em fase de tramitação de uma carta de inten-
ções visando formalizar convênio entre a Universidade Ca’ Foscari de 
Veneza, na Itália e a Faed. 

De acordo com a diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed, 
professora Gláucia de Oliveira Assis, o convênio é resultado das ativi-
dades que vem sendo desenvolvidas entre professores do centro, 
através de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, que envolve 
professores de ambas universidades e visa ampliar as parcerias, bem 
como possibilitar outros projetos de pesquisa, mobilidade de alunos 
de graduação e pós-graduação, bem como de professores. 

A experiência de pesquisa com a Universidade Ca’ Foscari tem sido 
articulada entre os professores do Programa de Pós-Graduação em 
História da Udesc e o professor Luis Fernando Beneduzzi, do Depart-
ment of Linguistics and Comparative Cultural Studies, da universidade 
italiana. 

Como parte das atividades da pesquisa “Os pequenos pontos de 
partida: os novos do Sul do Brasil rumo à Itália nesse início de século 
XXI”, coordenada pela professora Gláucia de Oliveira Assis, no mês de 

Faed encaminha documentação para cooperação com  
Universidade de Ca’ Foscari na Itália 

maio foi realizado seminário “Memória e Radici: migrazione internazi-
onali” na Universidade Ca’ Foscari, em Veneza. Participaram do evento 
os professores: Gláucia de Oliveira Assis, Emerson César de Campos, 
Sílvia Fávero Arend, e a diretora geral da Faed, professora Marlene de 
Fáveri. 

Em agosto o professor Luiz Fernando Beneduzzi, da Universidade 
Ca’ Foscari de Veneza, esteve na Udesc e participou de uma reunião 
com integrantes da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais, onde foi entregue a minu-
ta da carta de intenções entre as duas instituições para ser levada à 
universidade italiana. 

De acordo com a diretora geral da Faed, professora Marlene de Fá-
veri, trata-se de uma cooperação de benefício mútuo com o objetivo 
de desenvolver atividades em conjunto entre as duas universidades.  

Entre os itens propostos na carta de intenções estão: o intercâmbio 
de professores para ensino e programas de pesquisa em conjunto, 
acesso de estudantes qualificados em programas acadêmicos, fortale-
cimento de laços culturais e promoção da excelência na educação 
entre Itália e Brasil, além do estabelecimento de acordo de coopera-
ção. 

A Udesc realizou entre 19 de setembro e 2 de outubro o 22º Seminário de Iniciação Científica. O evento contou com apresentações dos projetos 
de iniciação científica em todos os centros do Campus 1 da universidade, além de oficinas relacionadas à prática da pesquisa e exposição de ban-
ners. As apresentações na Faed ocorreram de 24 a 26 de setembro. 

Udesc realiza 22º Seminário de Iniciação Científica 

Exposição de banners e publicações durante o evento Abertura do Seminário no auditório da Esag 

Professora Geovana Lunardi com os acadêmicos dos Estados Unidos 
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O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faed rece-
beu no dia 7 de agosto a primeira turma de alunos do curso de Douto-
rado em Educação. Durante a primeira aula do curso, os alunos foram 
recepcionados por docentes do colegiado do PPGE.  

Os dez alunos integram as duas linhas de pesquisa do programa: 
“História e Historiografia da Educação” e “Educação, Comunicação e 
Tecnologia”, e são oriundos de diferentes regiões do estado catari-
nense. O curso foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2011, avaliado e recomendado 
com conceito 4, e figura como o sétimo curso de doutorado da Udesc. 
Para aprovação do curso de Doutorado, um conjunto de indicadores 
foi considerado: nota atribuída pela Capes ao curso de Mestrado, qua-
lificação do corpo docente, infraestrutura da instituição, acervo biblio-
gráfico, entre outros quesitos. 

Doutorado em Educação da Faed recebe primeira turma 

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faed reali-
zou no dia 14 de agosto a aula inaugural do curso de Doutorado em 
Educação.  

A aula teve como tema “A produção de conhecimento no campo da 
política educacional no Brasil: constituição do campo e perspectivas 
atuais”, e foi ministrada pelo professor Dr. Jefferson Mainardes, do 
Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (PPGE/UEPG). O professor é Coordenador do Fórum 
Sul de Coordenadores de PPGE. 

Aula inaugural do doutorado 
em Educação 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou no mês de outubro a criação do Mestrado Profissional em 
Gestão de Unidades de Informação. O curso será oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo) da Faed. 

De acordo com a professora Delsi Fries Davok, da comissão de sistematização do mestrado, o corpo docente será formado por professores do 
departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação, departamento de Ciências Humanas e departamento de Pedagogia da Faed, e por 
docentes do departamento de Administração do Centro de Ciências da Administração de Socioeconômicas (Esag). 

O novo mestrado terá como área de concentração a Gestão da Informação e contemplará duas linhas de pesquisa: “Gestão de Unidades de 
Informação” e “Informação, Memória e Sociedade”.  

Segundo a chefe do departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação, professora Márcia Silveira Kroeff, este é o único mestrado 
profissional na área em Santa Catarina. “O mestrado vai proporcionar o fortalecimento da graduação, e também será uma oportun idade tanto 
para os alunos egressos como para profissionais da área se capacitarem na sua área de atuação para o mercado de trabalho”, explica. 

A professora Gisela Eggert Steindel, da comissão de sistematização do mestrado, acrescenta que a implantação do Mestrado Profissional em 
Gestão de Unidades de Informação é uma porta para a formação de bibliotecários para as redes de ensino estadual e municipal, e para o Sistema 
de Bibliotecas Públicas. “O curso de deverá proporcionar o aumento do número de profissionais qualificados para o exercício da gestão da infor-
mação e o incremento da produção de pesquisas e trabalhos técnicos que contribuam teórico-empiricamente para a concepção de políticas e 
estratégias para a melhoria das condições educacionais, culturais e produtivas do país”, esclarece. 

O edital para o processo seletivo da primeira turma do curso foi lançado no mês de dezembro. As aulas devem iniciar em julho de 2013. 

Mestrado Profissional em Gestão de Unidades  
de Informação é aprovado pela Capes 

O Programa de Pós-graduação em História (PPGH) da Faed realizou 
no dia 26 de outubro uma aula magna sobre “A atuação da imprensa 
entre o golpe de 1964 e 1968”. 

A atividade foi ministrada pela professora doutora Maria Helena 
Rolim Capelato, da Universidade de São Paulo (USP). 

Programa de Pós-Graduação em  
História promove aula magna 

Professores recepcionaram alunos da primeira turma do curso  
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Foi realizada no dia 8 de agosto a cerimônia de colação de grau dos 
formandos e formandas do primeiro semestre de 2012 dos quatro 
cursos da Faed. Participaram da outorga de grau 33 formandos e for-
mandas dos cursos de Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da 
Informação, Geografia - Bacharelado, História – Bacharelado e Licenci-
atura, e Pedagogia – Licenciatura - Habilitação em Educação Infantil, 
Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e Orientação 
Educacional. 

O Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor 
Mayco Morais Nunes, representou o reitor da universidade na soleni-
dade, juntamente com as diretoras e diretores da Faed, e chefias de-
partamentais. O patrono da cerimônia foi o professor Edgar Garcia 
Júnior, do curso de História. A cerimônia foi realizada no Centro de 
Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Faed realiza cerimônia de colação de grau dos formandos 2012-1 

A Udesc e a Faed comemoram Semana Nacional do Livro e da Biblio-
teca, entre 22 e 26 de outubro, com uma série de cursos e apresenta-
ções. 

Durante o período foi realizada a “Semana do Perdão”, que incenti-
vou os usuários de todas as bibliotecas da instituição a regularizarem a 
sua situação. O evento foi organizado pela Biblioteca Universitária 
(BU) e pelo Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informa-
ção (DBI) da Faed. 

A abertura contou com uma palestra sobre métrica e produção cien-
tífica, proferida pelo professor Adilson Luiz Pinto, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Também foram realizados cursos na 
área de Biblioteconomia e treinamentos para o  portal da Capes e li-
vros eletrônicos (e-books).  A Semana teve ainda dois sorteios diários 
de livros, contação de estória e apresentações de dança e violão. 

Faed comemora a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 

Faed promove a leitura, a literatura e a biblioteca 
A promoção da leitura para crianças sem acesso ao livro infantil e 

juvenil de qualidade e a biblioteca é o principal objetivo do projeto 
Borboletas da Leitura na Comunidade, desenvolvido pelo “Programa 
de Extensão Borboletas da Leitura – 3ª edição”, do Curso de Bibliote-
conomia – Gestão da Informação da Faed. A atividade insere-se ao 
apoio escolar recebido por uma turma de 18 crianças, entre seis e 12 
anos, no Conselho Comunitário do Bairro Coloninha, no Estreito, em 
Florianópolis.  

As ações nas comunidades acontecem por no mínimo um ano e inse-
re o estudante de graduação em espaços alternativos, reforçando o 
seu compromisso social e profissional de promover a leitura. “A pro-
posta é ampliar o trabalho e, para isso, serão feitos estudos das neces-
sidades em cada bairro, com as abordagens teóricas e metodológicas 
apropriadas a cada contexto, incluindo o público-alvo”, afirmou a co-
ordenadora do programa, professora Maria Emilia Ganzarolli, auxiliada 
pelas bolsistas de extensão Alessa Fabíola dos Santos e Sabrina Fran-
cisca Vieira. 

Outro projeto, Borboletas da Leitura na Escola, destina-se à sala de 
aula e trabalha a compreensão da literatura como arte. Atualmente 
atende duas turmas com 15 crianças cada, de sete anos, do 2º ano do 
ensino fundamental da Escola de Educação Básica Rosinha de Campos, 
no Bairro Abraão, na Capital.  

A presença da universidade na escola pública oferece o estímulo 
para trabalhar a leitura de forma permanente no cotidiano escolar e 
estimular a formação leitora do aluno. “Borboletas da Leitura na Esco-
la incentiva a ligação entre a sala de aula e a biblioteca. O trabalho é 
desenvolvido a partir da compreensão da literatura como arte, que 
envolve o aluno e o sensibiliza para a leitura de fruição, reflexiva, críti-
ca e emancipatória”, acrescentou a professora.  

O público-alvo do projeto são crianças do ensino fundamental do 1º 

ao 3º ano. Articulado ao 
Plano Nacional do Livro e 
Leitura (PNLL), o programa 
tem a parceria da Biblioteca 
Pública Municipal Professor 
Barreiros Filho,  que ce-
de  seu espaço para  ativida-
des culturais dos projetos. 
“Queremos promover a 
formação leitora de crian-
ças e jovens desprovidos do 
contato efetivo com o livro, 
a leitura e a biblioteca”, 
ressaltou Maria Emilia. 

Para os professores da 
rede municipal e estadual 
de ensino e bibliotecários, o programa oferece o curso “O mundo da 
escrita: formação de leitores”, coordenado pela professora Gisela 
Eggert-Steindel. A proposta é apresentar, a partir do modelo “O circui-
to das comunicações”, de Robert Darnton, a historicidade da cultura 
impressa como elemento provocador de reflexões sobre a introdução 
do aluno no mundo da leitura e da escrita. Professores e bibliotecá-
rios, responsáveis por essa iniciação, serão os estimuladores da escrita 
e da leitura para a escola, para a biblioteca e para a vida. Em dois mó-
dulos – “A cultura impressa-leitura e formação de leitores” e “Práticas 
sociais de leitura” – o curso proporciona uma formação continuada 
por meio de instrumentos teóricos e metodológicos.  

 
*Texto do site www.osaberonline.com.br. Projeto financiado com recursos públi-
cos oriundos do edital de apoio às culturas 2012. Colaboração Beth Nogueira. 

Cursos integraram a programação da semana 
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O Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Geografia reali-
zou nos dias 21, 22 e 23 de agosto o curso “Timor-Leste: História e Coti-
diano”. A atividade será ministrada pelo organizador do curso, profes-
sor Maurício Aurélio dos Santos, do departamento de Geografia da 
Udesc. 

Durante os três dias do curso foram abordados: os aspectos físicos, 
a dominação portuguesa no Timor-Leste, a invasão japonesa no con-
texto da segunda-guerra, invasão e ocupação Indonésia/resistência 
timorense, a questão do petróleo em Timor-Leste, o papel da ONU na 
questão Timor-Leste, economia, os desafios de se construir uma nação 
em pleno século XXI, mitos e crenças, usos e costumes em Timor-
Leste, a mulher e o papel da igreja no país, e a ordem social (estrutura 
social e relações de poder). 

PET Geografia organiza curso  
sobre Timor-Leste 

O PET do Curso de Geografia da Faed promoveu no dia 11 de se-
tembro a aula inaugural do curso de Geografia. A atividade foi mi-
nistrada pelas professoras do departamento de Geografia, Amanda 
Pires e Daniela Onça. 

A professora Amanda Pires abordou o tema “Potencial para Ex-
ploração de Minerais de ETR no Granito Madeira, Pitinga-AM”, e a 
professora Daniela Onça falou sobre “A Ideologia do Aquecimento 
Global”. 

A aula inaugural contou com o apoio no Núcleo de Estudos de 
Políticas Públicas (NEPP) e do Mestrado Profissional em Planeja-
mento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) da 
Udesc. 

PET Geografia promove  
aula inaugural 

O departamento de Geografia da Faed, o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/Geo), e o Laboratório de Estudos 
e Pesquisa de Educação em Geografia (LepeGeo) realizaram de 8 a 11 
de outubro a 12ª Edição do Simpósio de Geografia da Udesc. 

O evento teve como tema “Formação do educador-pesquisador em 
Geografia: incursões no contemporâneo”. A programação contou com 
conferências, minicursos, mesas redondas e apresentações orais de 
trabalhos.  

A conferência de abertura, intitulada “Formação de professores de 
Geografia: demandas e caminhos”, foi ministrada pela professora dou-
tora Lana Cavalcanti, da Universidade Federal de Goiás (UFGO). A con-
ferência de encerramento “Geografia e o binômio professor-aluno” foi 
proferida pela professora doutora Lívia de Oliveira, da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro/SP). 

Faed promove 12º Simpósio de Geografia 

Foi lançado, durante a realização do 12º Simpósio de Geografia da Udesc, o livro “Da Seme-
adura à Colheita: O MST e a dinâmica nas pequenas cidades”, organizado pelos professores 
Maurício Aurélio dos Santos e Vera Lúcia Nehls Dias, da Faed. 

O livro é uma publicação do Grupo de Pesquisa “Instituições, Políticas Públicas e Trabalho” 
da Faed/Udesc, e reúne artigos dos organizadores e de ex-orientandos. 

Dedicada a fundamentais aspectos da problemática agrária brasileira, a obra retrata a rela-
ção estabelecida entre pesquisadores, trabalhadores sem-terras e administradores públicos 
em sete assentamentos no município catarinense de Lebon Régis, tendo como base cerca de 
vinte pesquisas realizadas. 

O livro está dividido em nove capítulos. Entre as várias questões abordadas, destacam-se a 
contextualização e caracterização do município de Lebon Régis e seus assentamentos, a 
estrutura fundiária e as dificuldades dos trabalhadores sem-terra até chegarem à condição de 
assentados; o surgimento e atuação do MST e a questão agrária no município, em Santa Cata-
rina e no Brasil; a estrutura fundiária brasileira e a luta pela terra em Eldorado dos Carajás; a agricultura familiar como estratégia de sobrevivên-
cia; a propriedade da terra e a sucessão hereditária; a permanência dos agricultores no campo e a reforma agrária; as condições e as políticas de 
saúde; as consequências no meio urbano da questão agrária e dos assentamentos. 

Professores da Udesc lançam livro sobre o MST e  
a dinâmica nas pequenas cidades 
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Faed sedia 14º Encontro Estadual de História 

A Faed sediou, de 19 a 22 de agosto, o 14º Encontro Nacional de História. O evento, promovido pela Associação Nacional de História Seção San-
ta Catarina (Anpuh-SC), teve como tema “Tempo, memórias e expectativas”. 

A abertura foi realizada no Teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis. O professor Sidney Chalhoub, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), ministrou a conferência de abertura intitulada “Escravidão e adultério nas Memórias póstumas de Brás Cubas”. 

A programação geral teve mesas redondas, mostra de vídeos, oficinas, simpósios temáticos, lançamentos de livros e reuniões de grupos de 
trabalho da associação sobre: Ensino de História e Educação, Estudos Africanos e da Diáspora, Gênero, História Ambiental e Patrimônio Cultural.  

O evento contou com cerca de 500 participantes entre associados, estudantes e outros profissionais interessados no tema, com o  objetivo de 
compartilhar estudos, pesquisas e experiências. 

O 14º Encontro Nacional de História contou ainda com a reunião estadual do Fórum de Graduação da Anpuh. 
A conferência de encerramento foi ministrada pela professora Denise Rollemberg, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que falou sobre 

“Definir o conceito de Resistência: dilemas, reflexões e possibilidades”.  

A Faed realizou, de 5 a 8 de novembro, a 3ª Semana Acadêmica de História, promovida pelo Centro Acadêmico de História (CAH). O evento 
teve como tema “Destrinchando Quimeras: Mitos, Pensamentos e Cosmogonias”. A semana contou com conferências, mesas redondas, comuni-
cações orais, minicursos, exibições de filmes e debates acerca das noções de mitos em um aspecto abrangente, sendo eles mitos antigos e/ou 
mitos contemporâneos, além de uma programação cultural ao longo da semana. 

A conferência de abertura foi ministrada pelo professor doutor John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O professor 
doutor Eduardo Natalino dos Santos, da Universidade de São Paulo (USP) foi o segundo conferencista do evento. A conferência de encerramen-
to foi proferida pela professora Maria Bernadete Ramos Flores, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

A 3ª Semana Acadêmica de História contou com apoio do Departamento de História e Direções Geral, Administrativa, de Ensino e de Extensão 
Cultura e Comunidade da Faed, bem como da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc. 

3ª Semana Acadêmica de História abordou mitos,  
pensamentos e cosmogonias 

A Faed sediou em novembro a 4ª Mostra de Artes Indígenas. O evento teve como tema os povos indígenas Guarani Kaiowá e a expan-
são do agronegócio que ameaça estas populações. A mesa redonda intitulada “Notícias de uma guerra não noticiada: Guarani Kaiowá e o 
agronegócio no Mato Grosso do Sul e no Paraná”, contou com os debatedores: Paula Martines, liderança de comunidade retomada em 
Guaíra, e Barbara Arisi, antropóloga e docente da Universidade da Integração Latino-Americana (Unila). 

Durante a mostra foram lançados os livros “A escola na ótica dos Avá Kaiowá” (LACED/UFRJ) e “Kyringue arandua rupiguare: As ideias 
das crianças” (NEPI/UFSC). Após a exibição do filme “Terra Vermelha” foi ministrada a palestra “Os povos indígenas e a educação num 
contexto de conflito”, ministrada pelo antropólogo kaiowá Tonico Benites, porta-voz da Aty Guasu. 

Faed sedia 4ª Mostra de Artes Indígenas 

Mesa de abertura do Encontro 

Conferência de abertura da Semana 

Mesas redondas integraram a programação do evento 

Apresentações artísticas  foram realizadas ao longo do evento 
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Histórias de abandono:  
infância e Justiça no Brasil 

(década de 1930) 
 
Autor: Silvia Maria Fávero Arend 
Editora: Mulheres (2011) 
Resumo: O livro tematiza a história das 

políticas sociais para a infância, no Brasil, 
abordando questões como a introdução 
da gestão da população em relação à in-
fância no Brasil bem como a implemen-
tação dos juizados de menores e de políti-
cas sociais voltadas para infância, na déca-
da de 1930. Destaca tais questões no âm-
bito de Santa Catarina. Adotando uma perspectiva foucaultiana, o livro 
resulta de pesquisa que abarcou processos judiciais relativos aos me-
nores abandonados e considerados infratores. 

 
 

Florianópolis no Tempo  
Presente 

 
Organizadores: Emerson Cesar de 
Campos, Luiz Felipe Falcão, e Reinaldo 
Lindolfo Lohn 
Editora: Udesc (2011) 
Resumo: Trata-se de uma coletânea 
que reúne dezenas de trabalhos de 
jovens pesquisadoras e pesquisado-
res vinculados ao Laboratório de Estu-
dos de Cidades (LEC) da Udesc e que 
versam sobre as transformações so-
cioculturais verificadas na cidade de 

Florianópolis nas últimas décadas. Sob a perspectiva da História do 
Tempo Presente, os trabalhos articulam-se a partir de questões que 
procuram atribuir densidade histórica para fenômenos culturais que 
atravessam o cotidiano das cidades brasileiras contemporâneas, to-
mando Florianópolis como foco das reflexões. Os temas abordados 
são os mais variados e incluem: relações políticas, classes sociais, mo-
vimentos alternativos, sociabilidades, planejamento urbano, práticas 
alimentares, identidades e identificações, artes gráficas, música, co-
munidade árabe, brigas de galo e as complexas interações entre urba-
no e rural. 

 
 

De Criciúma para o mundo:  
rearranjos familiares dos  

novos migrantes brasileiros 
 
Autora: Gláucia de Oliveira Assis 
Editora: Mulheres 
Resumo: A obra é resultado da tese de 

doutorado da autora, defendida em 2004 
na Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). O livro apresenta resultados de 
pesquisas no campo das migrações con-

temporâneas desenvolvidas no Laboratório 
das Relações de Gênero e Família (Labgef) da Udesc. A publicação 

analisa os recentes fluxos da população brasileira iniciados na década 
de 1960 e que, ao se intensificarem no final do século XX, inseriram o 

Brasil nos novos fluxos internacionais de mão de obra.  

Professores da Faed lançam livros no Encontro Estadual de História 
Durante o segundo dia do 14ª Encontro Estadual de História foram lançadas diversas publicações de livros e revistas. Os lançamentos foram 

realizados no Centro de Artes (Ceart) da Udesc. Na oportunidade professores e professoras da Faed lançaram e autografaram livros.  

História & Audiovisual 
 
Autor: Rafael Rosa Hagemeyer 
Editora: Autêntica (2012) 
Resumo: Décimo quinto volume da cole-

ção História & Reflexões, esta obra apre-
senta uma síntese das principais discussões 
sobre a relação entre os registros audiovi-
suais e a história. O autor revela a impor-
tância do audiovisual para a formação e 
apreensão da história, e alerta aos historia-
dores que a função que lhes cabe, embora 
não apenas a eles, é fazer a sociedade ima-
ginar a história, seja com palavras apenas, 
seja com palavras acompanhadas de ima-
gens e sons. Discute os problemas e fundamenta a legitimidade do 
audiovisual como fonte ou objeto de pesquisa historiográfica, além de 
revelar ao leitor a história dos audiovisuais, o desenvolvimento de suas 
técnicas e linguagens e o que é apresentado nessas ferramentas, tra-
çando um paralelo entre a veracidade do registro e o poder evocativo 
das simulações audiovisuais e a história. 

 
 

O socialismo na França e no 
Brasil na época da II Internacio-

nal Socialista (1889-1918) 
 

Autor: Mariana Joffily 
Editora: Alameda (2012) 
Resumo: O livro trata das frágeis relações 
entre os socialistas franceses e brasileiros. 
A influência cultural francesa no Brasil na 
virada do século XIX para o XX é  fato bem 
estabelecido, bem como o fato de os soci-
alistas brasileiros considerarem-se herdei-
ros da Revolução Francesa. Enquanto no 
Brasil, em 1889, proclamava-se a Repúbli-

ca e iniciava-se timidamente um movimento operário, na França este 
se consolidava e era fundada a II Internacional, com o objetivo de di-
fundir o socialismo em escala internacional. A partir de três publica-
ções francesas - o jornal Le Socialiste, as revistas La  Revue Socialis-
te e Le  Mouvement Socialiste -, de relatórios da II Internacional Socia-
lista e da viagem do parlamentar Jean Jaurès ao Brasil, discute-se a 
rarefeita presença do movimento socialista brasileiro nos debates do 
socialismo francês. 

 
 

Refrações de uma coleção  
fotográfica.  

Imagem, memória e cidade 
 
Organizadoras: Maria Teresa Santos 

Cunha e Rosângela Miranda Cherem 
(Participação de Emílio Burucua, Raul 

Antelo e Sandra Makowiecky) 
Editora: Udesc (2011) 
Resumo: Discussões sobre a cidade de 

Florianópolis a partir de fotografias do 
acervo de José Arthur Boiteux, preserva-
do pelo Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina. 
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A Faed realizou no dia 15 de outubro o evento “Diálogos sobre infân-
cia, escolarização e formação docente - perspectivas do novo currículo 
do curso de Pedagogia”. O evento foi organizado por professores da 
primeira fase do curso de Pedagogia.  

A atividade integra o "Projeto Integrado por fases" do novo currícu-
lo do curso de Pedagogia, implantado no 1º semestre de 2012, e que 
conta com duas turmas em 2012. 

De acordo com a professora Jilvania Bazzo, coordenadora do proje-
to, o objetivo principal foi refletir acerca da infância, da escolarização 
e da formação docente sob o prisma das principais áreas do conheci-
mento estudadas pelos acadêmicos na primeira fase: Psicologia, Filo-
sofia, Antropologia, História e Educação.  

Professores especialistas destas áreas e que ministram estas discipli-
nas neste semestre dialogaram acerca desses três conceitos-chave em 
busca de uma articulação entre as suas áreas de conhecimento e o 
atual perfil do pedagogo que se apresenta no novo projeto pedagógi-
co. Após foi realizado um debate com os estudantes., 

Participaram da atividade os professores: Gígi Anne Horbatiuk Se-

Diálogos sobre infância, escolarização e formação docente 

Foi realizado no dia 12 de novembro o 
lançamento do livro “De mãos dadas: dis-
cussões e vivências sobre a relação escola e 
universidade”. A obra foi organizada pela 
professora Alba Regina Battisti de Souza e 
pelo professor Lourival José Martins Filho, 
da Faed, e pela professora Laura Peretto 
Salerno, supervisora escolar da Escola de 
Educação Básica João Alfredo Rohr. 

O livro é o recultado de ações e discus-
sões sobre práticas pedagógicas realizadas 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da 
Escola Básica João Alfredo Rohr, durante o 
ano letivo de 2011, por meio de Estágios 
Supervisionados e Programa de Iniciação Científica à Docência (PIBID). As reflexões apresentadas, a partir de uma discussão com seus pares e 
orientadores, ressignificam espaços e momentos de aprendizagem com foco nas múltiplas linguagens proporcionadas à criança no ambiente 
escolar. A obra também ressalta a importância do acolhimento do futuro professor. O lançamento foi realizado na Escola de Educação Básica 
João Alfredo Rohr, no bairro Córrego Grande em Florianópolis, durante a realização do 1º Seminário e Mostra de Práticas Educativas da escola. 
Durante o evento o professor Lourival José Martins Filho palestrou sobre “Os desafios da docência na atualidade”. 

Professores da Udesc lançam livro sobre a relação  
escola e universidade 

A Faed realizou no dia 7 de dezembro a oficina de criação literária 
“Clarice Lispector, Contos”. A oficina foi ministrada pelas professo-
ras Jilvânia Bazzo, da Faed, e Vera Lúcia Bazzo, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A atividade fez parte do Projeto 
ALFA - Alfabetização, Linguagem e Formação Docente, coordenado 
pelo professor Lourival José Martins Filho, e a realização foi do Gru-
po Prolinguagem, liderado pela professora Dalva Godoy. 

Faed promove oficina de  
criação literária 

Professora da Faed ministra conferência 
na Semana de Educação de São José 

A professora Gladys 
Mary Ghizoni Teive, 
do departamento de 
Pedagogia da Faed, 
ministrou conferência 
no dia 31 de outubro 
durante a IV Semana 
da Educação de São 
José. A conferência 
teve como tema 
“Olhares e Concep-
ções sobre Currículo 
na Sociedade Con-
temporânea” e con-
tou com o professor 
Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) como debatedor. 

dor,  Flávia de Mattos Motta, Jilvania Bazzo, Norberto Dallabrida, Reja-
ne Dania, Sueli Wolff Weber e Tito Sena, com apoio da Direção de Ensi-
no e do Departamento de Pedagogia da Faed. 

Prof. Lourival José Martins Filho palestrou após o lançamento do livro Prof.  Alba Battisti de  Souza 
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Foi inaugurada no dia 11 de dezembro, na Penitenciária de Florianó-
polis a exposição "O tempo abre as portas a quem sabe esperar", or-
ganizada por alunos do curso de História da Faed, por meio das disci-
plinas de Patrimônio Cultural, ministradas pela professora Viviane Bor-
ges. A exposição reúne fotografias que datam desde 1930, quando a 
Penitenciária foi inaugurada, apresentando em imagens um pouco da 
história do local. “Geralmente os trabalhos desta disciplina são realiza-
dos em museus ou institutos históricos, porém, locais como a peniten-
ciária também necessitam de um cuidado com documentos que fazem 
parte da memória da instituição”, explicou a professora.  

Faed organiza exposição na penitenciária de Florianópolis 

Foi lançado no segundo semestre de 2012 o livro “Loucos nem sempre mansos”, de autoria da professora 
Viviane Trindade Borges, do departamento de História da Faed. 

O livro traz uma investigação sobre o Centro Agrícola de Reabilitação (CAR), localizado em Itapuã, no municí-
pio de Viamão (RS), no período que vai de 1972 a 1982. A autora aposta na inovação para perscutar os meandros 
daquela instituição e os percursos de seus habitantes. 

Professora da Faed lança o livro “Loucos nem sempre mansos” 

A Faed contribuiu na organização do 21º Encontro dos Supervisores 
Escolares do Estado de Santa Catarina. O evento teve como tema 
“Desafios e perspectivas para a Educação Contemporânea”, e foi reali-
zado nos dias 27 e 28 de setembro, no Instituto Estadual de Educação, 
em Florianópolis. A Palestra de abertura foi ministrada pelo com pales-
tra do Professor Carlos Rodrigues Brandão da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

Faed contribui na organização do 
21º Encontro dos Supervisores 

Escolares de Santa Catarina 

Em outubro, alunos e alunas do Curso de Pedagogia da Faed, acom-
panhados das professoras Isabel Beróis e Isabela Mascarenhas Antoni-
utti de Sousa, realizaram uma visita de campo ao Museu de Arte de 
Santa Catarina (Masc). 

A atividade fez parte de uma série de cinco visitas a campo previstas 
pela disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica em Educação I, do 
curso de Pedagogia. As visitas tiveram como objetivos: desenvolver o 
olhar investigativo acerca dos espaços formais e não formais; conhe-
cer os diferentes campos de atuação dos pedagogos e pedagogas; 
além de exercitar o registro e reflexão do processo de pesquisa/
estágio utilizando o diário de campo como instrumento.  

Turma de Pedagogia realiza visita de  
campo ao Museu de Arte de SC 

O trabalho realizado pelos alunos consistiu em higienizar e organizar 
o acervo existente para posteriormente montar a exposição. Além das 
fotografias, o acervo contém documentos antigos, cartas e desenhos 
de presos, prontuários com históricos dos crimes e da passagem dos 
presos pela penitenciária.  

Nesta primeira exposição serão apresentadas apenas as fotografias. 
De acordo com a professora, para o próximo ano o projeto deve conti-
nuar e a previsão é higienizar, e posteriormente digitalizar, cerca de 9 
mil prontuários que estão guardados em um depósito. 

Professora Viviane com acadêmicos que organizaram a exposição Mostra reúne fotos que datam desde 1930 e apresentam a história do local 



14 

Faed conquista quatro medalhas no Jisudesc 2012 

A Faed conquistou quatro 
medalhas na edição 2012 dos 
Jogos de Integração dos Servi-
dores da Udesc - Jisudesc. 

As medalhas foram conquista-
das pelos técnicos universitá-
rios do Centro em duas modali-
dades. 

A equipe do voleibol 4x4 ficou 
em terceiro lugar (medalha de 
bronze). E a Faed conquistou as 
três primeiras colocações (ouro, 
prata e bronze) na modalidade 
corrida rústica. 

Equipe do Voleibol 4x4 medalha de bronze: Fernando Meira, 
Christian Santos, Rogério Machado Rosa, Danilo Ledra, Thiago 
Torquato e Guilherme Guttler de Oliveira. 

Os medalhistas da corrida rústica: Thiago Torquato 
(bronze), Piter Kerscher (ouro) e Rogério Machado Rosa 
(prata) 

O professor Paulino de Jesus Francisco 
Cardoso, da Faed, tomou posse no dia 27 
de novembro em Brasília, no Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Raci-
al (CNPIR). O professor é o atual presi-
dente da Associação Brasileira de Pesqui-
sadores Negros (ABPN), uma das organi-
zações eleitas para compor o conselho 
como representante da sociedade civil 
para o biênio 2012-2014. 

A eleição foi realizada entre os dias 13 e 
14 de novembro de 2012, por meio eletrô-
nico, e contou com a votação de institui-
ções habilitadas a concorrer em diferen-
tes categorias: Organização Geral do 
Movimento Negro, Comunidades de Terreiros, Juventude, Mulheres, 
Comunidade Quilombola, Trabalhadores, Pesquisa, Saúde, Educação, 
Comunidade Cigana, Comunidade Árabe e Comunidade Judaica.  A 
ABPN foi eleita na categoria "Pesquisa" e recebeu 26 votos. 

Professor da Faed toma posse no   
Conselho Nacional de  

Promoção da Igualdade Racial 

A Udesc iniciou em dezembro a Avaliação Institucional Externa da 
universidade. A comissão de avaliação é instituída pelo Conselho Esta-
dual de Educação, e formada pelos professores Dilvo Ristoff e Alexan-
dre Marino da Costa, da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e pelo professor Dario Oliveira Filho, da Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul (UFMS). 

A Faed foi o segundo centro a receber a comissão, que iniciou a visi-
ta pela reitoria da Udesc e pelo Centro de Educação a Distância (Cead). 

Na visita à Faed, os avaliadores conheceram alguns dos 14 laborató-
rios do centro, bem como as instalações, salas de aula, setores admi-
nistrativos, e infraestrutura existente na unidade de ensino. A coorde-
nadora de avaliação institucional da Udesc, Delsi Fries Davok, a direto-
ra geral, Marlene de Fáveri, o diretor de ensino de graduação, Lourival 
José Martins Filho, e o diretor de administração, Jarbas José Cardoso, 
acompanharam a comissão na visita ao centro. 

Os avaliadores realizaram reuniões específicas com docentes, acadê-
micos e técnicos universitários, com o objetivo de dialogar e identificar 
pontos fortes, fragilidades e desafios da universidade para o futuro. 

O professor Lourival José Martins Filho, diretor de ensino de gradua-
ção e presidente da Comissão de Avaliação Setorial da Faed, salientou 

Faed recebe comissão de avaliação institucional externa 

o número expressivo de docentes, acadêmicos e técnicos do centro 
nas reuniões com os avaliadores externos. “Esta presença e participa-
ção de todos os segmentos evidenciou o compromisso da Faed com 
este processo tão importante para a universidade, via Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e Conselho Estadual de 
Educação. 

O professor Lourival José Mar-
tins Filho, diretor de Ensino de 
Graduação da Faed e professor 
associado de didática e prática de 
ensino do Departamento de Peda-
gogia, foi reeleito em novembro, 
presidente do Conselho Municipal 
de Educação de Florianópolis. 

Esta é a terceira vez que o pro-
fessor representa a Udesc no con-
selho, sendo eleito como presi-
dente pelos representantes do 
Sistema Municipal de Ensino, mo-
vimentos sociais e sociedade civil. 

A gestão do professor Lourival 
José Martins Filho na presidência 
do conselho é de um ano, a partir 
de novembro de 2012. 

Professor da Faed é reeleito  
presidente do Conselho Municipal  

de Educação de Florianópolis 

Comissão visitou laboratórios da Faed 

Prof. Lourival José Martins Filho       

Prof. Paulino Cardoso 


