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Centro de Ciências Humanas e da Educação
completa 49 anos

Prédio antigo da Faed, no Centro de Florianópolis

O Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), marco inicial
da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), completou 49
anos no dia 8 de maio de 2012.
Inicialmente denominada Faculdade de Educação, a Faed foi criada
pela Lei nº 3191 de 8 de maio de 1963, sancionada pelo então Governador de Santa Catarina, Celso Ramos.
A Faed é considerada uma das primeiras Faculdades de Educação do

Brasil, e sua organização serviu de modelo para a criação de instituições congêneres em outros Estados. No dia 2 de março de 1964, tiveram início as atividades do Curso de Pedagogia. O prédio, construído
para abrigar a Escola Normal Catarinense, contava com 2.000 m² de
área e estava localizado na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Florianópolis.
Em 20 de maio de 1965, a aprovação do Decreto nº 2.802 definia a
estrutura da Fundação Educacional de Santa Catarina, com poderes
outorgados para constituir a Universidade para o Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina – Udesc, à qual a Faculdade de Educação
ficaria definitivamente vinculada.
Em 1973 a Faed recebeu autorização para o funcionamento dos Cursos de Educação Artística, Biblioteconomia e Documentação, e Estudos Sociais com habilitação em Educação Moral e Cívica. No ano de
1984 a então Faculdade de Educação passou a adotar o nome de Centro de Ciências da Educação. Em 1988 ocorreu a conversão do Curso
de Estudos Sociais em Curso de Geografia (reconhecido em 1995) e
Curso de História (reconhecido em 1996).
A partir de 1979 a Faed apresentou uma expansão vertical dos seus
cursos, com especializações e aperfeiçoamentos, o que levou à criação
de um Núcleo de Pós-Graduação, e posteriormente a criação de três
cursos de Mestrado, em 2006, além de recentemente ter aprovado
um curso de Doutorado.
No ano de 2007 a Faed mudou-se para o novo prédio no Campus 1 da
Udesc, no bairro Itacorubi. O antigo prédio no Centro da capital abriga
agora o Museu da Escola Catarinense.

A Faed em 2012
Ao completar 49 anos, o Centro de Ciências Humanas e da Educação
mantém a denominaç~o “Faed”, devido { import}ncia histórica da
sigla.
O Centro oferece atualmente quatro cursos de graduação: Biblioteconomia, Geografia, História e Pedagogia, e aguarda autorização do
Conselho Universitário (Consuni) da Udesc para implantação do curso
de Ciências Sociais.
A Faed apresenta três cursos de Mestrado oferecidos pelo Programa
de Pós-graduação em Educação (PPGE), Programa de Pós-graduação
em História (PPGH), e Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT), além do recentemente aprovado Curso de Doutorado em Educação,
Em 2012 a Faed conta com um corpo técnico formado por 47 técnicos universitários, e um corpo docente com 84 professores efetivos,
25 professores substitutos e 1 professor visitante.
O corpo discente atual é formado por 868 alunos de graduação, e
154 alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado).

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!
Facebook: Faed Udesc
Twitter: @FAED_UDESC

Prédio atual da Faed, no Campus 1 da Udesc

Para o cinquentenário estão sendo planejadas pela Direção Geral e
demais direções do centro, em parceria com os departamentos, técnicos e estudantes uma série de atividades e homenagens, que deverão
marcar a comemoração de meio século de existência da Faed.

Comunidade Faediana em 2012:
Alunos e Alunas de Graduação____________ 868
Alunos e Alunas de Pós-Graduação_________154
Docentes Efetivos/as_____________________84
Docentes Substitutos/as__________________25
Técnicas e Técnicos Universitários__________47

Faed realizará concurso para
logomarca comemorativa
aos 50 anos do Centro

Editorial
Comunidade Faediana,
É com alegria que me dirijo a todas e todos, mais uma vez,
apresentando o nosso Boletim Informativo que evidencia tantos
afazeres cotidianos, fruto das ações propositivas e do compromisso
coletivo, desse exemplar que reflete, em especial, os últimos seis
meses.
E olhem que não é pouca coisa que se vê nestas páginas!
Parabenizo a todas e todos que compartilham de nossos anseios, e
tenho orgulho de estar junto de vocês nesse percurso!
Nos seus 49 anos, a Faed tem feito jus ao que veio, e se firmou:
um Centro de Ciências Humanas e da Educação que se destaca na
educação superior catarinense. Se muito nos orgulha, mais ainda
nos compromete perante a sociedade que nos mantém e, de
nós, espera respostas aos seus anseios e problemas.
Passados três anos e meio desta Gestão 2009-2013, os resultados
do nosso trabalho conjunto aparecem nas ações realizadas, aqui
expostas, e mostram muitos avanços: tivemos significativo
crescimento no quadro de professores e técnicos efetivos; nos
intercâmbios de professores e alunos com universidade estrangeiras; na captura de recursos com projetos de fomento; nas bolsas de
extensão, pesquisa e ensino; consolidamos o Orçamento Participativo no Centro bem como os três programas de pós-graduação. Isto
só foi possível com a força e dedicação do corpo docente, técnico
universitário e discente, e só tenho a agradecer a parceria!
Estamos próximos de entregar o novo prédio, trabalhando para
viabilizar as licitações restantes e sua finalização. Isto, sim, trará
mais conforto e dará mais dinamismo no torvelinho de nossas lides
docentes, na qualidade da pesquisa e da extensão, no bem estar do
corpo técnico universitário e no compartilhar de ideias e lugares
para nossos queridos alunos e alunas!
Ah, lugares... tem o entorno da Faed... Quem ainda não parou
para ler um texto, ou simplesmente olhar o entardecer ou bater um
bom papo sentado num dos bancos nos jardins, sugiro que o faça:
é muito bonito e faz bem!
Esta é a Faed que queremos, e vamos continuar cuidando de
nosso lugar, cultivando o bem estar, a alegria de compartilhar, estudar, aprender, ensinar, trabalhar... e lutar, sempre, por uma Universidade ainda melhor.
Meu carinhoso abraço!

A Faed lançará no segundo
semestre de 2012 um concurso
para criação da logomarca alusiva
aos 50 anos do Centro.
O objetivo será marcar a passagem de meio século da Faed, comemorada em 8 de maio de 2013.
A logomarca vencedora será
utilizada nos documentos oficiais
da Faed/Udesc, em banners de
projetos de pesquisa, extensão,
ensino e monitoria, no site e redes
sociais do Centro, bem como em eventos realizados pelos departamentos e em outros meios de divulgação impressa e digital, durante o
ano de 2013.
Poderão participar do concurso membros da comunidade universitária da Udesc – acadêmicos e acadêmicas regularmente matriculados e
frequentando os cursos de graduação ou pós-graduação, docentes e
técnicos universitários ativos e em pleno exercício de suas funções.
O edital com todas as informações sobre o concurso está em fase de
elaboração e deverá ser lançado no mês de setembro.

Concentro aprova as reformulações
curriculares dos cursos de História e
Geografia da Faed
O Conselho de Centro (Concentro) da Faed aprovou em reunião
realizada no dia 30 de maio as reformulações curriculares dos cursos
de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Bacharelado
em Geografia e Bacharelado em História.
“Agradecemos o trabalho das chefias departamentais, comissões e
núcleos docentes estruturantes que com dedicação e cumplicidade
realizaram mais este desafio”, destacou o Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival José Martins Filho.
As propostas foram elaboradas com base nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e nas Resoluções da Udesc.
De acordo com o diretor, os novos percursos curriculares como projetos específicos de cursos de graduação seguirão para a Pró-reitoria
de Ensino e para os Conselhos Superiores da Udesc.
“Os departamentos de História e Geografia ser~o respons|veis agora por dois cursos de graduaç~o distintos”, esclarece o diretor.

Marlene de Fáveri
Diretora Geral da Faed/Udesc
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Faed realiza cerimônia de colação de grau dos
formandos e formandas 2011/2
A Faed/Udesc realizou no dia 9 de fevereiro a cerimônia de colação de grau dos
formandos e formandas dos quatro cursos de graduação do centro.
Um total de 64 acadêmicos e acadêmicas dos cursos de Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da informação, Geografia – Licenciatura e Bacharelado, História –
Licenciatura e Bacharelado, e Pedagogia
Habilitação Magistério de Educação Infantil; Magistério das Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, Orientação Educacional e
Supervisão Escolar.
O então Pró-reitor de Extensão, Cultura
e Comunidade da Udesc, professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, representou o reitor da universidade na mesa oficial da cerimônia, juntamente
com as diretoras, diretores e chefes dos departamentos da Faed. Um

público formado por professores, familiares e amigos dos formandos
compareceu à solenidade, realizada no Centro de Eventos da UFSC.

Faed ganha painel de grafite na
1ª Semana de Leitura, Leitoras e Leitores
grafite, de autoria do artista Pedro Teixeira (Driin), em uma parede do
térreo da Faed, inspirado no tema “Liberdade”. O grafiteiro ministrou
a palestra de abertura do evento “Escrita e leitura para um grafiteiro”.
A semana contou ainda com concurso de fotografia, exposição de
poemas, exposição fotográfica, baú de poesias, painel de livros infantis com ênfase na cultura africana e afro-brasileira, painel de livros
sobre sexualidade para a Educação Infantil e banco da literatura para
doação de livros.
A palestra “Contaç~o de Histórias” com Sérgio Bello, abordou a formação de leitores sem livros através do uso da oralidade na formação
do leitor.
A professora Amanda Leite, da comissão organizadora da Semana,
comemorou o sucesso do evento: “Abrimos espaços para múltiplas
leituras em cada uma das atividades propostas: no movimento sugerido pelos contos, pelos poemas, pelas leituras, nós embarcamos em universos inusitados, rompemos fronteiras, imaginamos, criamos, viajamos a lugares inesperados graças {s leituras”.
Integraram a comissão organizadora da 1ª Semana de Leitura e Leitoras/es na Faed as professoras Elisa Quartiero, Amanda Leite, Geysa
Abreu, Isabela Sousa e Isabel Berois.

A Faed realizou de 16 a 23 de abril a 1ª Semana de Leitura e Leitoras e
Leitores na Faed. A programação contou com palestras, oficinas, mesas redondas, exibições de filmes, lançamento de livros, feira para
troca de livros, entre outras atividades.
Um dos destaques da programação foi a elaboração de um painel de

Faed promove 2ª Jornada de Linguagem
Em comemoração aos 49 anos da Faed, o Grupo de Estudos e Pesquisas Prolinguagem realizou entre os dias 23 e 25 de maio, a 2ª Jornada de Linguagem da Faed/Udesc.
A Jornada é dirigida à formação de professores da educação básica
da grande Florianópolis e busca fornecer instrumentos de mediação
para a ação pedagógica relativa ao ensino da língua portuguesa e sua
respectiva literatura. “O foco nesta segunda ediç~o foi a formaç~o da
competência de alfabetizar crianças, jovens e adultos”, explica da
comissão organizadora do evento, professora Dalva Godoy.
Durante os três dias do evento foram apresentados e discutidos
estudos e pesquisas sobre o ensino da linguagem oral e escrita no
cotidiano escolar, com o intuito de contribuir para a permanente formação profissional e pessoal dos educadores das escolas catarinenses.
A programação contou com quatro conferências, nove minicursos e
uma mesa redonda.
A conferência de abertura “Alfabetizaç~o sob o olhar do linguista”
foi ministrada pelo professor Luiz Carlos Cagliari (UNESP), e a conferência de encerramento “Linguagem da/na Escola” foi proferida pelo

Conferência de abertura da jornada
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professor José Pacheco (Escola da Ponte) de Portugal.
O evento integrou as atividades do Programa de Extensão
“Linguagem na Escola” e recebeu apoio da Coordenaç~o de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Consuni aprova Mestrado Profissional
em Gestão de Unidades de Informação
O Conselho Universitário (Consuni) da Udesc aprovou por unanimidade no dia 15 de maio a criação do Mestrado Profissional em Gestão
de Unidades de Informação, do Departamento de Biblioteconomia e
Gestão da Informação da Faed/Udesc.
O curso teve origem no Programa de Pós-Graduação em Gestão da
Informação (PPGInfo), e terá como área de concentração a Gestão da
Informação. De acordo com a professora Gisela Eggert Steindel, da

comissão de sistematização do mestrado, a criação do curso foi aprovada por unanimidade em todas as instâncias da Udesc, desde o departamento de Biblioteconomia até o Consuni.
A professora explica que a próxima etapa é externa e consiste no
envio da documentação para submissão do curso à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A previsão é
que no segundo semestre de 2012 seja divulgado o resultado da Capes.

Professoras da Suécia visitam a Faed
e conhecem Projetos de Extensão
extensão sobre a relação creche-família.
Também conheceram o projeto de extens~o “Juventude, Afetos e
Sexualidade”, coordenado pelo professor Tito Sena, e pelas alunas do
curso de Pedagogia: Camila de Andrade, Juliana Pacheco, Neoli
Kunrath e Erica Gonçalves. O projeto foi desenvolvido na Escola de
Educação Básica Professor Laércio Caldeira de Andrada, em São José,
com alunos da 6ª série, durante as aulas de Português. A Diretora de
Pesquisa e Pós-Graduação da Faed, Gláucia de Oliveira Assis,
acompanhou a visita.
A visita das professoras suecas à Udesc encerrou com a palestra
“Bem-Estar Social e o Sistema Educacional Sueco”, realizada no auditório da Faed. Na oportunidade as palestrantes falaram sobre
aspectos gerais da Suécia como sociedade, geografia, história, política
e cultura, e também abordaram o sistema educacional sueco, e
a formação de professores da Universidade de Boras.

A Faed recebeu no mês de março a visita de duas professoras da
Universidade de Boras, na Suécia. Kristina Bartley e Ann-Sofie Holm
participam do programa de intercâmbio Linnaeus Palm, firmado
entre a Universidade de Boras e a Udesc. As visitantes são
professoras da Escola de Educação e Ciências Comportamentais da
Universidade de Boras e pesquisam temas relacionados à
democracia contemporânea.
Durante o período de intercâmbio as professoras participaram de
diversas atividades da Udesc, como palestras e encontros com
professores e alunos de graduação e pós-graduação. As visitantes
também conheceram alguns projetos de extensão da Faed
desenvolvidos em escolas da grande Florianópolis.
Acompanhadas da professora Julice Dias, elas visitaram a creche
Joaquina Maria Peres, no bairro Itacorubi em Florianópolis, onde um
grupo do curso de Pedagogia da Faed desenvolve um projeto de

Professoras de Boras com Diretora Geral
e professoras na Faed

Visitantes conheceram projeto de Extensão da Faed
“Juventude, Afetos e Sexualidade”

Professora da Faed profere conferência
sobre currículo no COEB 2012
A professora Gladys Mary Ghizoni Teive, da Faed/Udesc, ministrou a
conferência “Currículo em rede: entre o global e o local” durante a
segunda edição do Congresso de Educação Básica – COEB 2012, realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro.
O evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Educação de
Florianópolis e reuniu um público de aproximadamente 1.800 durante
a programação, realizada no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
O COEB 2012 teve como tema “Aprendizagem e Currículo” e contou
com conferencistas internacionais como o professor doutor Bernard
Charlot, da Universidade de Paris, e o professor doutor Antônio Nóvoa, da Universidade de Lisboa. A programação contemplou apresentações de trabalhos científicos, workshops e conferências, além da
exposiç~o fotogr|fica “A Escola da República”, organizada pelos professores da Faed Gladys Mary Ghizoni Teive e Norberto Dallabrida.
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O congresso teve como objetivo ampliar a reflexão e o envolvimento dos profissionais nos processos educativos, visando à qualificação e
integração entre as diferentes etapas e modalidades de ensino que
compõem a Educação Básica, no município de Florianópolis.

Faed realiza a instalação do
Doutorado em Educação
Foi realizada no dia 7 de fevereiro a cerimônia de instalação das atividades do Doutorado em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). O evento, promovido pelo Centro de Ciências
Humanas e da Educação (Faed) e pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE), lotou o auditório da Faed, em Florianópolis.
A solenidade contou com a presença do então reitor da Udesc, Sebastião Iberes Lopes Melo; do reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa; da Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri; do professor
André Oliveira, representando a Pró-reitoria de Pesquisa e PósGraduação da Udesc; da Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da
Faed, Gláucia de Oliveira Assis; e do Coordenador do PPGE, professor
Celso João Carminati, além de professores, servidores e alunos da
universidade.
Na cerimônia, o reitor da Udesc destacou a verticalização e a internacionalização como dois pilares da excelência acadêmica da universidade, e salientou o crescimento dos cursos de pós-graduação que no
último triênio apresentaram um crescimento de 100% na Udesc. “Cada
novo curso de pós-graduação é resultado do trabalho de um grupo de
tem um ideal e se mobiliza em torno de um processo coletivo, produzindo e buscando as adequações aos critérios exigidos para aprovação. O doutorado em educação é resultado do sucesso do trabalho do
grupo do PPGE”, acrescentou Sebasti~o Iberes Lopes Melo.

O Coordenador do PPGE, professor Celso João Carminati, agradeceu
o trabalho do grupo do Programa e abriu oficialmente as atividades do
doutorado. O curso recebeu aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em novembro de 2011.
“Agora estamos trabalhando para dar início ao curso, com o edital
para a primeira turma que ser| publicado ainda no mês de fevereiro”,
destacou o coordenador.

Reitor da Universidade de Lisboa ministra conferência na Faed
sobre Pós-Graduação e Educação
de Graduação e Pós-Graduaç~o”.
Nóvoa é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e doutor em História pela Universidade de Paris IV, e apresenta
uma trajetória acadêmica marcada por um conjunto de estudos que se
tornaram referência internacional.
Publicou mais de uma centena de trabalhos científicos na área da
Educação, sobre temáticas da profissão docente, da história da educação e da educação comparada.
“O que define as grandes universidades no mundo é o setor de PósGraduaç~o”, afirmou o conferencista. O professor abordou a importância da relação entre a formação de professores, a pesquisa e a pósgraduação e a ligação da universidade com as escolas.
Para Nóvoa um centro de educação precisa articular: formação de
professores, pesquisa científica em educação, práticas escolares e
pedagógicas, além de propiciar um espaço público para debates sobre
a educação.

Após a instalação do doutorado em Educação o reitor da Universidade de Lisboa, professor doutor Antônio Nóvoa, ministrou a conferência “A formaç~o de professores, a pesquisa e as relações com o ensino

PPGH organiza palestra sobre
Gentrificação e Revitalização

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Udesc realizou
no dia 9 de março a palestra “Gentrificaç~o e Revitalizaç~o”. A atividade foi ministrada pela professora doutora Silvana Rubino, do departamento de história da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Aula inaugural 2012 do MPPT
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O Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) realizou no dia 27 de abril a aula inaugural da turma 2012. A atividade foi ministrada pelo professor doutor
Henri Acselrad, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e
teve como tema “A Ambientalizaç~o Truncada do Estado Brasileiro”.

Acadêmicas do PIBID/Pedagogia da Faed apresentam
peça teatral em escolas de Florianópolis e São José
Durante o mês de março um grupo de acadêmicas do Curso de Pedagogia da Faed, integrantes do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID, realizaram uma encenação teatral em
escolas de Florianópolis e São José.
As apresentações foram realizadas nos dias 12 e 13 de março no Centro Educacional Municipal Interativo Floresta, em São José, e na Escola
Básica Municipal Alfredo Rohr, no bairro Córrego Grande em Florianópolis.
O teatro foi baseado no livro “A menina que odiava livros”, de Manjusha Pawagi. De acordo com a professora responsável pelo PIBID
Pedagogia da Faed, Alba Battisti, toda a produção, figurino e roteiro

da peça estiveram sob responsabilidade do grupo, que vem realizando
diversas atividades de interação com as crianças dos anos iniciais.
As encenações teatrais contaram com a presença do Diretor de Ensino da Faed e coordenador de gestão do PIBID na Udesc, professor
Lourival José Martins Filho.
“O objetivo do PIBID é inserir os acadêmicos e acadêmicas participantes no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados
no processo de ensino-aprendizagem”, explicou o coordenador.

Além de apresentarem o teatro, as acadêmicas foram responsáveis
pela produção, figurino e roteiro da peça

Alunos e alunas das escolas atentos à encenação do grupo

Faed na Agenda Territorial de Desenvolvimento
Integrado de Alfabetização e EJA

Udesc e UFSC realizam Seminário
Internacional de Educação Infantil
A Udesc em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) promoveram entre os dias 14 e 16 de maio, o Seminário Internacional de Educação Infantil – SIEI. O evento teve como tema
“Educaç~o Infantil: Contribuições dos Estudos da Inf}ncia”.
O seminário reuniu pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, estudantes de graduação e de pós-graduação e profissionais
das redes de ensino, para firmar e ampliar o intercâmbio entre pessoas
e instituições interessadas nas questões referentes aos estudos sobre
crianças e as infâncias vividas por elas.
“A realizaç~o do semin|rio numa parceria entre Udesc e UFSC evidencia o compromisso das universidades catarinenses com a Educação
Infantil”, afirmou o professor Lourival José Martins Filho, Diretor de
Ensino de Graduação da Faed e integrante do Grupo de Estudos em
Educação Infantil (Gedin) da Udesc.
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Tiveram início no dia 2 de março os trabalhos da Agenda Territorial
de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos para o ano de 2012. A Udesc integra a agenda por meio
do Programa de Extensão TEIA – Trabalho Integrado de Alfabetização
de Jovens e Adultos, coordenado pelo professor doutor Lourival José
Martins Filho, Diretor de Ensino de Graduação da Faed.
Para 2012 a agenda pretende consolidar estratégias para o êxito da
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos de Santa Catarina, apoiar experiências inovadoras em alfabetização de jovens e adultos, ampliar a política de formação inicial e continuada em Educação de Jovens e Adultos.
“Em 2012 o programa TEIA a Faed também ir| contribuir com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos do Estado na formação continuada dos profissionais da EJA”, afirma o diretor.

Faed realiza VII Colóquio Ensino Médio,
História e Cidadania
A Faed realizou entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2012 o VII
Colóquio Ensino Médio, História e Cidadania. O evento, promovido
pelo grupo de pesquisa “Sociedade, Memória e Educaç~o”, reuniu
investigadores em nível regional e nacional com o intuito de repensar o ensino médio em perspectiva histórica.
De acordo com o coordenador do colóquio, professor Norberto
Dallabrida, o ensino médio vem ganhando espaço nas discussões
sobre o acesso ao ensino superior e à democratização qualitativa da
educaç~o brasileira. “Devido { sua relev}ncia escolar e social, o ensino médio brasileiro merece estudos em perspectiva histórica, que
procuram compreender os privilégios que as elites tiveram nesse
nível escolar, assim como as exclusões de grupos sociais desfavorecidos”, acrescenta.
A sétima edição do colóquio apresentou três eixos temáticos:
Ensino Secundário/técnico/médio; Escola normal/curso de magistério; e Disciplinas escolares. Conforme o coordenador, o evento procura contemplar todos os níveis de ensino que foram agrupados no
ensino médio a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases – LDB.
A conferência de abertura, intitulada “Ensino Médio, sociabilidade

e elites intelectuais”, foi ministrada pela professora Cl|udia Alves, da
Universidade Federal Fluminense (UFF); e a conferência de encerramento “A Ciência no Currículo da Escola Normal Brasileira no Século
XX”, foi proferida pelo professor Décio Gatti Júnior, da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU).

Faed organiza 1º Colóquio Paulo Freire
A palestra de abertura foi ministrada pelo professor José Eustáquio
Romão, do Instituto Paulo Freire (IPF), que abordou a atualidade do
pensamento de Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro considerado um dos principais pensadores da história da pedagogia mundial.
O palestrante é um dos fundadores do Instituto Paulo Freire, sediado em São Paulo, que hoje se constitui numa rede internacional que
integra pessoas e instituições distribuídas em mais de 90 países em
todos os continentes, com o objetivo principal de dar continuidade e
reinventar o legado de Paulo Freire.
A mesa redonda “Dos di|logos freireanos em nossas andanças pela
educaç~o”, contou com os professores Adilson de Angelo e Lourival
José Martins Filho da Faed/Udesc, e Patrícia de Moraes Lima, do Centro de Ciências da Educação (CED) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
De acordo com o professor Adilson de Angelo, da organização do
colóquio, o evento teve como objetivo também notabilizar o fato do
educador Paulo Freire ter sido oficialmente declarado o Patrono da
Educação Brasileira, conforme a Lei Nº 12.612, de 13 de abril de 2012,
assinada pela Presidenta Dilma Rousseff.

A Faed promoveu nos dias 4 e 5 de junho o 1º Colóquio Paulo Freire,
com o título “Di|logos Freireanos”.
O evento foi organizado pelo Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (Prapeg) - “Entre temas: Pedagogia em Aç~o”.

Comissão de Administração e Planejamento da Faed
aprova orçamento participativo
A Comissão de Administração e Planejamento da Faed esteve reunida no dia 2 de fevereiro. A reunião contou com a presença das chefias
dos cinco departamentos do centro, coordenadores dos Programas de
Pós-Graduação, Direção Geral, Direção de Administração e representante discente e técnico.
Na oportunidade os membros ouviram e discutiram a proposta de
orçamento participativo para 2012, apresentada pelo professor Divino
Ignácio Ribeiro Junior e pelo Diretor de Administração Jarbas José
Cardoso, e que traz aperfeiçoamentos significativos em relação ao
modelo implantado na Faed desde 2009.
Os referidos professores estiveram na Universidade Estadual de
Maringá (UEM), com a equipe técnica daquela universidade, visando
aprimorar o modelo de orçamento participativo em vigor na Faed.
Segundo o Diretor de Administração, a nova proposta leva em conta
80% dos percentuais alocados por departamento em 2011 e os 20%
restantes são com base no modelo adotado até então pela atual admi-
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nistração do Centro.
“Cabe ressaltar que além do aperfeiçoamento significativo nas ponderações das variáveis do modelo, há também o acréscimo de três
rubricas (pagamento de pró-labore, pagamento de taxa de inscrição e
hospedagem), em relação às já existentes (diárias, passagem e locação de veículo), que passarão a ser administradas orçamentariamente
pelos chefes de departamento”, esclarece o Diretor.
Após reflexões e dúvidas sanadas foram aprovados pela Comissão
os novos percentuais que serão utilizados na distribuição do orçamento para 2012.
“O modelo de orçamento participativo, em vigor na Faed há dois
anos, possibilita que os departamentos planejem as atividades do ano
a partir dos recursos disponíveis, com um modelo de descentralização
e transparência, garantindo práticas mais democráticas de gerenciamento dos recursos”, afirma a Diretora Geral da Faed, Marlene de
Fáveri.

Faed realiza 1ª Semana Acadêmica de
Interatividade da Biblioteconomia

De 21 a 25 de maio a Faed realizou a 1ª Semana de Interatividade da
Biblioteconomia, promovida pelo departamento de Biblioteconomia.
O tema do evento foi “Tour pela informaç~o”.
Organizada por professores e alunos do curso de Graduação em
Biblioteconomia da Udesc, a semana teve como objetivo refletir, aprender, interagir e debater sobre as temáticas relacionadas à atuação
e formação da profissão do bibliotecário. A abertura contou com representantes da Udesc, Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB).

Logo após foi realizado um bate-papo sobre o hábito de leitura frente às novas tecnologias, com a participação do professor Luís Milanesi,
da Universidade de São Paulo (USP).
Outro bate-papo foi sobre a atuação dos bibliotecários fora das bibliotecas, com a participação de Rochelle Alvorecem, da Embrapa.
A programação contou ainda com mesas redondas, palestras e oficinas, além de atividades nas mais diversas áreas da cultura e entretenimento. A grande atração do evento foi a apresentação do humorista
Mané Darci.

2ª Caminhada da Biblioteconomia
marca dia do Bibliotecário
No dia 12 de março foi comemorado o Dia do Bibliotecário. Para
marcar a data e promover uma integração entre profissionais e acadêmicos da área o Departamento de Biblioteconomia da Faed realizou a segunda edição da Caminhada da Biblioteconomia, na Avenida
Beira-Mar Norte em Florianópolis.
A 2ª Caminhada da Biblioteconomia contou com apoio da Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB), do Conselho Regional de
Biblioteconomia, e da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB).
A professora Elisa Delfini Correa afirmou que o objetivo da caminhada é também divulgar a profiss~o de bibliotec|rio. “A primeira
edição realizada em 2011 teve uma repercussão tão positiva que as
demais associações est~o querendo repetir o evento”, revelou a
professora.

Professora da UERJ ministra
palestra e oficina na Faed

PET Geografia promove debate
sobre a Ponta do Coral

O Núcleo de Ensino de História (NEH) da Faed promoveu no dia 28
de março, um ciclo de atividades com a professora Helenice Rocha, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A convidada ministrou a palestra “A interferência na escola através de propostas did|ticas: um di|logo possível”. Também foram realizadas oficinas sobre
“Caixa de história local: conhecer e criar”.

O Programa de Educação Tutorial – PET Geografia da Udesc promoveu no dia 3 de maio um debate sobre a Ponta do Coral, em Florianópolis. Na oportunidade foi apresentado o projeto do Parque Cultural
das Três Pontas. A atividade contou com a participação do arquiteto e
urbanista Loureci Ribeiro, membro da Câmara de Meio Ambiente e
Saneamento do Fórum da Cidade.
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Faed conquista seis medalhas
de prata no Jiudesc 2012
A equipe de alunos e alunas da Faed conquistou seis medalhas de
prata nos Jogos de Integração dos Acadêmicos da Universidade do
Estado de Santa Catarina – Jiudesc 2012, realizados de 27 de abril a 1º
de maio, em Balneário Camboriu. Uma delegação formada por 98 alunos e alunas representou a Faed nos jogos.
A Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed e Diretora
Geral em exercício, professora Jimena Furlani, juntamente com o professor Milton Pelissari (Cefid), acompanharam os acadêmicos e acadê-

micas do Centro durante os cinco dias de atividades.
De acordo a diretora o desempenho da Faed nesta edição dos jogos
foi excelente.
“Resgatamos o compromisso dos alunos e alunas em representar a
Faed, com disciplina, colaborando com a organização e respeitando as
regras”, salienta.
A diretora ressaltou a atuação e o papel fundamental da equipe da
Associação Esportiva da Faed (Aefaed) durante todo o evento.

Medalhistas da Faed no Jiudesc 2012:
Salto em Altura – Feminino: 2º lugar – Luiza Fonseca
Atletismo: 1500 metros rasos – Masculino: 2º lugar: Henderson Lima
800 metros rasos – Masculino: 2º lugar: Henderson Lima
Tênis de Mesa – Feminino: 2º lugar: Tally Ferreira Mansur
Xadrez – Feminino: 2º lugar: Camila Evaristo da Silva
Futevôlei – Masculino: 2º lugar: Cristiano Binotti Muller Carioba e
Pedro Augusto Nesello Espíndola
Henderson: Atletismo

Camila: Xadrez

Cristiano: Futevôlei

Faed cria e entrega Prêmio Mérito Extensionista
e Prêmio Top da Extensão
A Direção de Extensão, Cultura e Comunidade da
Faed realizou no dia 21 de junho mais uma edição do
Encontro de Extensão da Faed. De acordo com a Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed, professora Jimena Furlani, foi um momento de encontro, troca de ideias e divulgação das atividades realizadas por
discentes e docentes nas Ações de Extensão em 2012. A
cerimônia de abertura do encontro contou com a presença do Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade
da Udesc, professor Mayco Morais Nunes.
Na abertura do encontro foi realizada a entrega do 1º
Prêmio Mérito Extensionista e do Prêmio Top da Extens~o da Faed. “As premiações foram criadas neste ano
de 2012, pela Comissão de Extensão do Centro, e regularizado pela Portaria da Direç~o Geral nº 065/2012”,
explica a diretora.
O Prêmio Mérito Extensionista foi entregue aos docentes que
realizaram qualquer ação de extensão por três anos seguidos ou
cinco anos alternados. Já o Prêmio Top da Extensão foi conferido às
professoras e professores que realizaram a mesma Ação
de Extensão por cinco anos, sem interrupção. A Técnica Universitária Gisele Amorim, também foi homenageada por seu trabalho e
dedicação na Direção de Extensão da Faed.
A premiação levou em conta, o período de 2005 a 2011.
Confira os premiados e premiadas por departamento:

DPED Departamento de Pedagogia:
- Profa. Denise Soares Miguel
- Profa. Denise Rosa Medeiros
- Prof. Lourival José Martins Filho
- Profa. Martha K. Borges
- Profa. Nadir Esperança Azibeiro
- Profa. Neli Góes Ribeiro
- Profa. Zenir Maria Koch
Departamento de Geografia:
- Prof. Fábio Napoleão
- Profa. Lúcia Ayala
- Prof. Maurício Aurélio dos Santos
- Profa. Vera Lúcia Nehls Dias

Departamento de História:
- Profa. Bárbara Giese
- Profa. Janice Gonçalves
- Profa. Márcia Ramos de Oliveira
- Prof. Paulino de Jesus Francisco Cardoso
- Prof. Rafael Rosa Hagemeyer
- Prof. Reinaldo Lindolfo Lohn
- Profa. Silvia Maria Fávero Arend
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação:
- Profa. Elaine Rosangela de Oliveira Lucas
- Profa. Gisela Eggert Steindel
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Departamento de Ciências Humanas:
- Profa. Carmen Susana Tornquist
- Profa. Gersolina Antonia de Avelar Lamy
- Profa. Gláucia de Oliveira Assis
- Profa. Jimena Furlani
- Prof. José Cláudio Morelli Mattos
- Profa. Mariléia Maria da Silva
- Profa. Vera Lúcia Gaspar da Silva

Professoras e
Professores
premiados da Faed

Brinquedoteca da Faed realiza oficina para
transformação de sucata em brinquedos
O Laboratório Lúdico (LALU) - Brinquedoteca da Faed realizou, entre os dias 27 e 29 de março, uma oficina ministrada pelos professores
Adilson De Angelo e Geysa Spitz Alcoforado de Abreu que teve como
objetivo transformar sucata em brinquedos. Participaram da oficina
acadêmicos e acadêmicas da 8ª fase do curso de Pedagogia, da habilitação em Educação Infantil.
De acordo com a professora Geysa, a intenção da atividade foi oportunizar uma vivência lúdica por meio da construção de brinquedos
utilizando como matéria-prima embalagens de difícil absorção pelo
meio ambiente. “Além de enfatizar a import}ncia do brincar para o
desenvolvimento infantil, podemos colaborar para a sustentabilidade
do meio ambiente”, salientou
a professora.
Na construção
dos brinquedos
foram utilizadas
garrafas
pet,
embalagens de
leite longa vida,
caixas de ovos,
frascos de produtos de limpeza e de higiene
pessoal, dentre
outros materiais
que são colocados no lixo diariamente.
A oficina procurou colocar em
prática as reco-

mendações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que, nos artigos 8º e 9º, apresentam a brincadeira como direito
da criança e como condição preponderante para a organização curricular (Resolução CNE/CEB nº 5/2009).
“No cotidiano da Educaç~o Infantil, a criança deve envolver-se em
explorações e brincadeiras com objetos e materiais diversificados que
contemplem as particularidades das diferentes idades. Neste sentido,
torna-se importante que no processo de formação inicial se garantam
espaços para o estudo e pesquisa de brinquedos e materiais pedagógicos, favorecendo o planejamento de diversas ações que envolvam o
brincar, contribuindo para o aperfeiçoamento da qualidade da formaç~o metodológica do educador”, esclarece a professora Geysa.
Os brinquedos elaborados durante a oficina foram expostos no hall
de entrada da Faed, juntamente com uma documentação fotográfica
que mostrou todo o processo de criação dos brinquedos.

Alunos e alunas de Pedagogia
criam Exposição Alfabrincando

Faed oferece oficina
O professor contador de história
O Grupo Prolinguagem da Faed promoveu de 25 a 29 de junho a
oficina "O professor contador de história". A atividade foi ministrada
pelo professor Sérgio Belo.
“Foi uma boa e divertida oportunidade para formaç~o discursiva e
literária, sobretudo dos professores que entendem a linguagem e a
literatura como instrumentos de mediaç~o e formaç~o”, afirmou a
professora Dalva Godoy, coordenadora do grupo Prolinguagem.
A oficina faz parte do projeto de ensino ALFA - Alfabetização, Linguagem e Formação Docente, parceria entre o Grupo Prolinguagem e
a Direção de Ensino da Faed/Udesc.

As acadêmicas e acadêmicos da 4ª fase do curso de Pedagogia da
Faed realizaram no dia 4 de junho uma exposição de atividades lúdicas
para alfabetizaç~o denominada “AlfaBrincando”. Foi a segunda ediç~o
da mostra, que apresentou materiais didáticos criados e/ou adaptados
pelas alunas e alunos do curso.
De acordo com a professora Jilvania Bazzo, que ministra a disciplina
de Alfabetização I, o objetivo da exposição é socializar os materiais
desenvolvidos com colegas de outras fases, promovendo uma troca
de experiências, além de valorizar os trabalhos desenvolvidos.
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Seminário Os sujeitos na EJA: currículo e
políticas públicas na Faed

Faed promove 2ª Jornada
Catarinense de Estudos sobre
Patrimônio Cultural
O Laboratório de Patrimônio Cultural (Labpac) da Faed realizou no
dia 7 de maio, a 2ª Jornada Catarinense de Estudos sobre Patrimônio
Cultural. O tema da ediç~o foi “Objetos e(m) museus: a que ser| que
se destinam?”.
A programação contou com mesas redondas, mostra de livros, apresentação de trabalhos de pesquisa, além da conferência de encerramento, proferida pelo professor Francisco Régis Lopes Ramos, da
Universidade federal do Ceará (UFC).

A Faed realizou no dia 15 de junho o semin|rio “Os sujeitos na EJA:
currículo e políticas públicas”. O evento teve o objetivo de identificar
avanços e lacunas nas políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando as especificidades dos seus objetivos, reconhecer as especificidade dos sujeitos da EJA e as decorrentes possibilidades curriculares, estabelecer um diálogo entre diferentes atores que
atuam na EJA na perspectiva do aprimoramento dos trabalhos pedagógicos.
O seminário reuniu integrantes do Fórum Estadual de Educação de
Jovens e Adultos, acadêmicos, professores do curso de Pedagogia da
Faed, estudantes, professores, gestores das redes de educação municipal e estadual envolvidos com EJA.
A atividade foi organizada pela Direção de Ensino de Graduação da
Faed e pelo Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, com
apoio do departamento de Pedagogia da Faed.

Faed organiza 1º Fórum de Estágios
A Coordenação de Estágios da Faed promoveu no dia 3 de abril, o 1º
Fórum de Estágios da Faed. O evento foi um espaço aberto à discussão tendo como objetivo levar a todos os envolvidos o conhecimento
e esclarecimentos de fluxos e rotinas referentes às práticas de estágio
obrigatório.
Durante o fórum foram apresentadas dinâmicas e práticas de estágios pelos coordenadores dos cursos de Biblioteconomia, Geografia,
História e Pedagogia da Faed, além de uma explanação da Coordenação de Estágios sobre a legislação de estágios e apresentação de rotinas do setor.
Uma mesa redonda contou com a presença das coordenadoras dos
estágios realizados nas Secretarias Municipais de Florianópolis e São

José, Secretaria Estadual de Educação, e Direção da Biblioteca Central
da Udesc.

Seminário Patrimônio e Memória da
Enfermagem Psiquiátrica Catarinense
O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq-SC), com apoio do
Laboratório de Patrimônio Cultural da Udesc promoveu nos dias 16 e
17 de maio o Seminário Patrimônio e Memória da Enfermagem Psiquiátrica Catarinense.
O evento foi realizado no Centro de Documentação e Pesquisa
(Cedope), localizado na sede do IPQ (antigo Hospital Colônia Santana), em São José. O Labpac/Udesc é parceiro na realização do seminário através do programa de extens~o “Memória, patrimônio e loucura:
o Cedope/HCS - IPQ”, coordenado pela professora Viviane Borges.
O objetivo do seminário foi comemorar a Semana de Enfermagem
Brasileira; o Dia de Luta Antimanicomial; e a Semana dos Museus.
O evento teve como objetivo promover um encontro científico e
cultural ligado à área de saúde mental e à enfermagem psiquiátrica,
motivar a discussão ligada à temática, além de divulgar a produção
científica da história da enfermagem catarinense.
“Outra intenç~o do encontro foi sensibilizar profissionais, estudantes e a comunidade em geral para um novo olhar para a assistência em

saúde mental e psiqui|trica”, explicou a professora Viviane Borges.
A programação contou com palestras, exibições de filmes e exposição histórica.
Durante o evento foi inaugurada a exposiç~o “Patrimônio e Memória da Enfermagem Psiqui|trica Catarinense”, organizada pela equipe
do Cedope e por acadêmicos do curso de História da Udesc, que apresentou a inserção e a evolução da enfermagem psiquiátrica no estado.
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Professores da Faed lançam
o livro A Escola da República
Os professores da Faed, Gladys Mary Ghizoni Teive e Norberto Dallabrida, lançaram no dia 21 de março o livro de sua autoria, intitulado “A
Escola da República: os grupos escolares e a modernização do ensino
primário em Santa Catarina (1911-1918)”.
Em comemoração ao centenário do Grupo Escolar Lauro Müller,
escola modelo da Reforma Orestes Guimarães, a cerimônia de lançamento do livro foi realizada na Escola de Educação Básica Lauro Müller, no Centro de Florianópolis.

A obra, publicada pela editora Mercado das Letras, trata da implantação
dos primeiros grupos escolares em
Santa Catarina, parte integrante da
chamada Reforma Orestes Guimarães
(1911-1918), que está comemorando 100
anos.
“O livro trata inicialmente da implantação dessas escolas graduadas, realizada por Orestes Guimarães – professor paulista contratado pelo governo
catarinense para reformar o ensino
primário.
O foco é colocado especialmente
sobre a cultura escolar prescrita e colocada em prática nos grupos escolares,
procurando apreender os novos saberes e condutas escolares formatados pelo regime republicano brasileiro”, explica a autora.
Segundo Gladys Mary Ghizoni Teive, a obra coloca em relevo o pioneirismo de São Paulo na modernização do ensino primário no início
da República, bem como a sua disseminação em outros estados por
meio da “Miss~o de Professores Paulistas”.

Professora da Faed lança Histórias de
Abandono: Infância e Justiça no Brasil

Professores da Faed lançam
Florianópolis no Tempo Presente

Foi publicado no início do primeiro
semestre o livro “Histórias de Abandono: infância e justiça no Brasil
(década de 1930)”, de autoria da
professora doutora Sílvia Maria Fávero Arend, da Faed/Udesc.
O livro, publicado pela Editora Mulheres, apresenta resultados de
pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Relações de Gênero e Família (Labgef/Udesc), e aborda como a
infância e a juventude pobres foram
transformadas em um problema
social, na década de 1930, no Brasil.
A narrativa histórica descreve como
se processou a instituição dos Juizados de Menores no período, bem
como se deu a operacionalização pelas referidas autoridades do disposto no Código de Menores de 1927 em relação às famílias pobres.
Histórias de Abandono, além de contribuir para uma ampliação dos
estudos no campo da História, proporciona ferramentas para uma
melhor análise do complexo fenômeno para os que, na atualidade
trabalham na área da Infância e Juventude no Brasil.

Foi publicado no mês de março, pela
editora
da
Udesc, o
livro
“Florianópolis no Tempo Presente”,
organizado pelos professores Emerson César de Campos, Luiz Felipe
Falcão e Reinaldo Lindolfo Lohn, da
Faed.
A obra é uma produção coletiva,
resultado da organização, orientação e supervisão de diferentes trabalhos em âmbito de graduação,
iniciação científica e pós-graduação.
Os autores envolvidos na produção
do livro são ou foram membros do
Laboratório de estudos de Cidades - LEC da Faed. Os trabalhos
selecionados foram construídos sobre a perspectiva de problematizar a capital catarinense no chamado Tempo Presente. Criado em
2007 o LEC tem o objetivo de conhecer, sistematizar e divulgar a
produção acadêmica nacional e internacional que tenha como foco
a questão da construção sociocultural das cidades no Tempo Presente. Participam das atividades do laboratório alunos de graduação, bolsistas de iniciação científica, mestrandos e professores.

Professoras da Faed e Ceart lançam livro sobre o
acervo de José Boiteux
Foi realizado no dia 20 de abril o lançamento do livro “Refrações de
uma coleç~o fotogr|fica: imagem, memória e cidade”, organizado
pelas professoras Maria Teresa Santos Cunha, da Faed e Rosângela
Miranda Cherem, do Centro de Artes (Ceart/Udesc).
A obra, publicada pela Editora da Udesc, conta com a participação
dos professores José Emilio Burucuá (UBA-Argentina), Raul Antelo
(UFSC) e Sandra Makowiecky da Udesc.
O livro reúne reflexões a partir de pesquisas junto ao acervo de José

Artur Boiteux, depositado no
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC)
com fotografias,
cartõespostais, recortes de jornais e
outros documentos da cidade
da Florianópolis do início do
século XX.
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Professora da Udesc lança livro
sobre migrantes brasileiros
A professora Gláucia de Oliveira Assis, da
Faed, lançou no dia 28 de junho o livro
“De Criciúma para o mundo: rearranjos
familiares dos novos migrantes brasileiros”.
A obra, publicada pela Editora Mulheres,
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 contemporâneas
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.
“A pesquisa de campo, tal como é a vida dos migrantes, foi multisituada, realizando-se em dois lugares: a cidade de Criciúma, em Santa
Catarina e a regi~o de Boston nos Estados Unidos”, explica a autora.

Segundo ela, a reconstrução
das trajetórias de vida dos
migrantes permitiu desvelar
os projetos migratórios, as
redes sociais construídas ao
longo desse processo, os
rearranjos familiares e de
gênero.
O livro evidencia o espraiamento da emigração de brasileiros a partir de outras cidades de porte médio no país
rumo ao estrangeiro.
Sua contribuição para o
estudo das migrações contemporâneas está em desnuReitora da UFSC, Roselane Neckel, com a
dar como, nessas cidades, as
autora Gláucia Assis durante o lançamento
dinâmicas migratórias configuram laços transnacionais que envolvem aqueles que partiram e aqueles que ficaram em complexas redes de relações.

Professor da Faed lança livro sobre
interpretação filosófica de textos
Foi lançado no dia 28 de março o livro
“Interpretaç~o filosófica de textos:
manual did|tico”, de autoria do professor da Faed José Claudio Morelli
Matos.
O lançamento foi realizado na Direção de Pesquisa e Pós-graduação da
Faed, no Centro de Florianópolis.
A obra, publicada pela Editora da
Udesc, é resultado de diversas atividades de pesquisa, ensino e extensão, conduzidas na Faed desde o ano
de 2006.
Conforme o autor, constituem as
principais fontes das informações e

conceitos apresentados no livro pesquisas realizadas desde 2007 no grupo de
pesquisa “Comunicaç~o e Processos de
Ensino e Aprendizagem”, além de projetos de extens~o como o “Oﬁcina de
Leitura”.
“Espera-se fazer com este material um
convite e uma provocação. Um convite e
uma provocaç~o para a reﬂex~o, para a
investigação, e claro, mais do que qualquer outra coisa, para a leitura”, afirma.
A obra pode ser acessada no endereço:
www.pergamumweb.udesc.br/dadosbu/000000/000000000013/000013E7.pdf

Professora da Faed tem livro didático
de Geografia aprovado pelo MEC
O Ministério da Educação aprovou o
livro did|tico “Geografia de Santa Catarina”, de autoria da professora da Faed,
Isa de Oliveira Rocha, que foi incluído no
Guia Nacional do Livro Didático
(PNLD2013). O guia pode ser consultado
no site do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (FNDE).
A obra apresenta uma proposta teóricometodológica, baseada nas interações
entre o estudante, o seu cotidiano e o
conhecimento geográfico atualizado.
Possibilita que o aluno encontre-se em
interação direta com o saber, partindo
do desvelamento sobre o que ele já sabe para então acrescentar novas informações e conceitos. Apresenta linguagem adequada e diferentes gêneros textuais que, na interlocução com informações, conceitos, conteúdos, atividades e textos complementares, mobilizam
para aprendizagens geográficas.
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Professora da Faed lança
O Socialismo na França e no Brasil
durante a II Internacional Socialista
A professora da Faed, Mariana Joffily, lançou a obra “O Socialismo na França e no
Brasil durante a II Internacional Socialista
(1889-1918)”, pela Editora Alameda.
No livro a historiadora conta a história conturbada dos anos em que a Segunda Internacional estava ativa em dois países distantes, mas com mútuas influências, o Brasil e
a França.
“Estudar as relações entre os socialistas
franceses e os socialistas brasileiros na
época da Segunda Internacional Socialista
significou procurar pistas de uma ligação
frágil, quase inexistente entre os militantes
desses dois países”, explica. A autora procurou traçar uma ponte
entre os dois movimentos, analisando os informes brasileiros enviados à Internacional e as cartas brasileiras – bastante raras – publicadas na amostragem selecionada de publicações francesas.

Livro sobre geografia de SC apresenta
estudos de três docentes da Faed
No dia 2 de fevereiro foi realizado na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, o lançamento do livro “Santa Catarina: Estudos de Geografia
Econômica e Social”, organizado pelo professor doutor Armen Mamigonian, geógrafo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A obra reúne estudos de geógrafos integrantes do grupo de pesquisas “Formaç~o Sócio-espacial: Mundo, Brasil, Regiões”, ligado ao
CNPq sob a liderança do organizador.
O livro traz estudos de três professores da Faed/Udesc: professora

Isa de Oliveira Rocha, professora Maria Graciana Espellet de Deus Vieira e
professor Fábio Napoleão.
Os onze ensaios da publicação tratam de questões ligadas à formação
social catarinense, ao setor industrial,
agro-indústrias da carne e do arroz,
setor comercial e portos de Santa
Catarina.

PET Geografia organiza
1º Seminário de Geologia Costeira

Professora da Faed cria blog
Educação Sexual & Infâncias
A professora Amanda Leite, da Faed, está desenvolveu uma
ação com acadêmicos e acadêmicas da 7ª fase do curso de Pedagogia – habilitação em Educação Infantil. Trata-se do blog
“Educaç~o Sexual & Inf}ncias”. “Ao criar este espaço, desejamos oportunizar a reflexão sobre as temáticas: gênero, corpo,
sexualidades, diversidade e infâncias.
A partir de artefatos culturais e dos estudos de fronteira, lançamos o desafio de pensar a docência e a articulação destes eixos
em instituições educativas, sobretudo, atentando-nos à Educação
Infantil e ao Ensino Fundamental”, explica a professora.
Segundo ela, o intuito é que estudantes, professores, professoras e investigadores dialoguem e contribuam com a Educação
Sexual nas instituições educativas. O blog pode ser acessado no
endereço:
www.udescpedagogia.blogspot.com.br.

Udesc e UFSC organizam evento
sobre os neurônios da leitura
A Udesc e a Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC) trouxeram a Florianópolis no dia 13 de julho o
médico francês Stanislas
Dehaene, diretor da Cognitive Neuroimaging Unit e
especialista em neurociências, que ministrou uma
palestra e falou sobre os
mais recentes avanços nesta área que atingem a educação.
Stanislas Dehaene também lançou o livro “Os Neurônios da Leitura”, de sua
autoria.
As neurociências são um
campo aberto cujo impacto
é sentido nas mais diferentes |reas, em especial na saúde e no comportamento. “Agora, a educação, os processos de alfabetização e letramento também se beneficiam das mais recentes descobertas”, explicou a professora da Faed,
Rejane Dania.
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O Programa de Educação Tutorial – PET Geografia da Faed organizou entre os dias 7 e 9 de maio o 1º Seminário PETGeo Udesc de
Geologia Costeira. O evento, realizado com apoio do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP) da Udesc, contou com palestras,
minicursos, mesas redondas e saídas de campo.
A palestra de abertura, “Geologia da planície costeira do estado
de Santa Catarina em base ao estudo dos depósitos quatern|rios”,
foi proferida pelo professor doutor Norberto Olmiro Horn Filho, da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A programaç~o contou com a mesa redonda “Gerenciamento e
Geologia Costeira”, com a professora Marinez Scherer da UFSC,
além dos minicursos: “Geologia Costeira e o processo de Antropizaç~o da Ilha” e “Cavernas da Ilha”.

Palestra na Faed abordou Educação
Infantil e Pedagogia da Infância
A Direção de Ensino de Graduação da Faed e o Grupo de Estudos em Educação Infantil – GEDIN promoveram no dia 12 de
março a palestra “Educaç~o
Infantil: Caminhos para uma
Pedagogia da Inf}ncia”.
A palestrante foi a professora
doutora Eloisa Acires Candal
Rocha, da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC).
A atividade contou com apoio
do departamento de Pedagogia
da Faed e do Grupo de Pesquisa
Didática e Formação Docente.

MPPT entrega livros sobre diagnóstico socioambiental
em quatro prefeituras catarinenses

Prefeito de Angelina na entrega do livro

Entrega da publicação ao prefeito de Rancho Queimado

Uma equipe do Programa de Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) da Udesc
visitou no mês de abril as prefeituras dos municípios catarinenses de
Rancho Queimado, Angelina, Major Gercino e Leoberto Leal. O objetivo foi realizar a entrega do livro intitulado “Diagnóstico Socioambiental do Alto Vale do Rio Tijucas (Santa Catarina): algumas proposições
de planejamento territorial”.
A obra, lançada pela Editora da Udesc e organizada pelas professoras Isa de Oliveira Rocha e Maria Paula Casagrande Marimon, da Faed,
foi elaborada pelos mestrandos e professores do MPPT, com a colaboração de alunos da 7ª fase do curso de Geografia.
O livro apresenta os resultados de um exercício de planejamento
regional desenvolvido durante o curso, no qual mestrandos e professores executaram um trabalho de planejamento regional aplicado à
realidade catarinense, especificamente nestes quatro municípios da
região do Alto Vale do Rio Tijucas.
“Foram realizadas entrevistas com a populaç~o local, levantamentos
e diagnósticos dos aspectos físicos e socioeconômicos daquela região,
onde foi possível a identificação dos principais problemas socioambientais existentes nos municípios de Angelina, Leoberto Leal, Major
Gercino e Rancho Queimado”, explica a coordenadora do MPPT, Isa
de Oliveira Rocha.
O relatório apresentado no livro pode subsidiar os eixos de atuação
dos gestores municipais e estaduais na condução de ações locais de
desenvolvimento. “Foram apresentadas formas de intervenç~o que
visam a sustentabilidade de áreas deprimidas ou estagnadas na região
do Alto Vale do Rio Tijucas, buscando atenuar os desequilíbrios socioambientais materializados no território”, esclarece a coordenadora.

Equipe da prefeitura de Leoberto Leal recebeu os livros

Prefeito do município de Major Gercino recebeu a equipe do MPPT

Morre o geógrafo Aziz Ab’Saber,
Doutor Honoris Causa da Udesc em 2008
O pesquisador Aziz Nacib Ab'Saber, um dos maiores especialistas
brasileiros em geografia física e referência em assuntos relacionados
ao meio ambiente e impactos ambientais decorrentes das atividades
humanas, morreu no dia 16 de março de 2012, aos 87 anos, de infarto.
Professor emérito da Universidade de São Paulo (USP), Aziz Nacib
Ab'Saber recebeu em 2008 o título de Doutor Honoris Causa da Udesc.
O título foi outorgado pelo então reitor da Udesc, Sebastião Iberes
Lopes Melo, ao professor em reconhecimento a sua exemplar dedicação ao ensino, à abrangente contribuição para a pesquisa geográfica e
à vasta produção científica na área da geografia e do meio ambiente.
Na oportunidade o professor Ab’Saber ministrou uma aula magna
promovida pelo Programa de Mestrado Profissional em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) durante a oitava
edição do Simpósio de Geografia da Udesc.
Aziz Nacib Ab'Saber é autor de mais de 300 trabalhos acadêmicos e
considerado referência da geografia em todo o mundo. É autor de
estudos e teorias fundamentais para o conhecimento dos aspectos

Professor Ab’Saber em aula magna promovida pelo MPPT em 2008

naturais do Brasil. Era presidente de honra e ex-presidente e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
O geógrafo foi o segundo homenageado a receber o título de Doutor Honoris Causa outorgado pela Udesc. O primeiro a receber a homenagem foi Antonio Carlos Konder Reis, em 1994.
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Faed sedia VII Congresso Brasileiro de
Pesquisadoras e Pesquisadores Negros
A Faed/Udesc sediou entre os
dias 16 e 20 de julho a sétima edição do Congresso Brasileiro de
Pesquisadores(as) Negros(as) –
Copene. O evento teve como
tema “Os desafios da luta antirracista do século XXI” e reuniu cerca de 1.000 participantes, entre
pesquisadores nacionais e internacionais, acadêmicos e ouvintes.
Participaram do evento pesquisadores de países como: Costa
Rica, República Democrática do
Congo, Cabo Verde, Nigéria, Guiné Bissau, Costa do Marfim, Estados unidos, Canadá e França, e
também de todos os estado do
Ministra da Igualdade Racial,
Brasil.
Luiza Bairros, na abertura do Copene
O objetivo do congresso, realizado a cada dois anos, foi promover discussões sobre os processos de
produção e difusão de conhecimentos ligados às lutas históricas empreendidas pelas populações negras nas mais diversas esferas institu-

Professor Paulino Cardoso homenageando professor Kabengele Munanga

cionais e áreas do conhecimento.
A abertura do congresso, realizada no Centro de
Eventos da UFSC, contou
com a presença da Ministra de Estado Chefe da
Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade
Racial, Luiza Bairros.
Durante a cerimônia
foram realizadas homenagens a personagens que
contribuíram para a promoção da igualdade e
valorização das populações afro-brasileiras: Abdias do Nascimento (in memoriam), Vicente do Espirito Santo (in memoriam),
Lélia Gonzalez (in memoriam), além do professor
Kabengele Munanga, que
ministrou a conferência
de abertura.
Exposição de pôsteres de iniciação
Os conferencistas do
científica na Faed
congresso foram o professor Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo (USP), a antropóloga e escritora Shirley Campbell Barr, da Costa Rica, e Epsy Campbell, do Centro de Mulheres Afro-Costarriquenses.
A programação contemplou três grandes conferências, 15 simpósios
temáticos, 25 mesas redondas, 300 trabalhos de comunicações livres,
46 pôsteres de iniciação científica, 19 minicursos e oficinas, lançamento de livros, feira de produtos afro e apresentações de música, dança,
teatro, capoeira e maracatu.
De acordo com o presidente da comissão organizadora do VII Copene, professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, o mais importante
foi encerrar o congresso com novos parâmetros para o ensino, a pesquisa e a extensão, assim como orientações para as diferentes áreas
das políticas públicas que impactam as populações de origem africana
no Brasil.

Ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros,
participa de reunião na Faed
A Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Seppir), Luiza Bairros, participou no dia 17 de julho de um encontro na Faed/Udesc com a diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros – ABPN, e com convidados do VII Congresso Brasileiro de Pesquisadoras e Pesquisadores
Negros – Copene.
A vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e
coordenadora do Consórcio Nacional nos Núcleos de Estudos Afrobrasileiros (Neabs), Maria Aparecida Barreto, e o Pró-reitor de Extensão da Universidade de Santiago de Cabo Verde, Elias Alfama Moniz,
participaram da conversa. Os professores Kabengele Munanga, Elikia
M’Bokolo, Jean-Michel Tali e Ali Moussa Iye, também estiveram presentes no encontro com a ministra Luiza Bairros.
Durante a reunião a ministra fez uma explanação sobre o trabalho
realizado pela Seppir nos últimos anos, e salientou a relevância de
estabelecer parcerias e planos de ações, em conjunto com a ABPN,
visando a elaboração de políticas públicas de igualdade racial.
Luiza Bairros enfatizou a importância da realização de pesquisas

sobre as populações afro-brasileiras no Brasil, ressaltando a necessidade de investimento em ferramentas que contribuam para análise da
conjuntura e para o desenvolvimento de programas adequados à realidade brasileira. Durante a reunião foi estabelecido um termo de parceria entre a Seppir e a ABPN.
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Professor da Faed é eleito Presidente da
Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros
O professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, do departamento
de História da Faed/Udesc, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros – ABPN. A eleição para a
nova diretoria e conselho fiscal da instituição, para a gestão 2012-2014,
foi realizada no dia 18 de julho, durante a realização do VII Congresso
Brasileiro de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros - Copene, na Udesc em Florianópolis.
O cargo de presidente até então era exercido pela professora Zélia
Amador de Deus, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Durante a
Assembleia Geral da ABPN, realizada na Udesc, o presidente eleito da
associação agradeceu a confiança dos associados e dos membros da
nova diretoria. “Na composiç~o da chapa procuramos levar em consideração a diversidade regional, os tipos de instituições e também de
equidade de gênero, de modo a assegurar um número de mulheres
correspondente a sua representaç~o na associaç~o”, explicou.
De acordo com Paulino Cardoso, a principal tarefa da gestão eleita
será exercer a mediação política entre os pesquisadores e pesquisadoras e as agencias de cooperação internacional que impactam sobre a
vida dos pesquisadores e pesquisadoras, principalmente nas instituições de ensino superior. “Queremos ampliar nossa atuaç~o para além
da área de Ciências Humanas, fortalecendo parcerias com instituições

como
a
Organização
Panamericana de Saúde e Ministério
da Saúde, para a implementação
do Programa Nacional de Saúde da
Populaç~o Negra”, acrescentou.
“Também queremos cumprir a
agenda dos pesquisadores, que
passa por um debate com as agencias de fomento à pesquisa no
país. Queremos em um primeiro
momento discutir com o CNPq a
inclusão do quesito cor no currículo lattes e em outros instrumentos
de levantamento de informações”,
Professor Paulino Cardoso assume a
acrescentou o presidente.
gestão 2012-2014 da ABPN
Durante a Assembleia Geral da
ABPN, foi definido o local para o próximo Copene, que será realizado
em 2014 em Belém, no estado do Pará. A organização será da ABPN
em parceria com os três Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (Neabs)
do Pará, com apoio de outros Neabs região Norte. A data ainda será
definida, entre os meses de julho e agosto de 2014.

Faed promove 1º Ciclo de Palestras
em Políticas Públicas e Educação
O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) e o Programa de
Educação Tutorial – PET Geografia e da Udesc promoveram no dia 11
de junho o primeiro Ciclo de Palestras em Políticas e Educação.
Os convidados desta primeira edição foram o professor Francisco
Canella, da Faed, e o professor Jeferson Silveira Dantas, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Na oportunidade o professor Francisco Canella falou sobre sua tese,
intitulada “Entre o local e a cidade: memórias e experiências de duas
gerações de moradores da periferia urbana em Florianópolis (19902010)”, defendida em 30 de setembro de 2011, no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais (PPCIS) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ).
O professor Jéferson Silveira Dantas apresentou a tese “Espaços
coletivos de esperança: a experiência política e pedagógica da Comissão de Educação do Fórum do Maciço do Morro da Cruz em Flori-

anópolis/SC”, de sua autoria, defendida em março de 2012 no Programa de Doutorado em Educação da UFSC.

Udesc e UFSC organizam simpósio internacional
sobre precisão de produtos cartográficos
A Udesc realizou, juntamente com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), o seminário Accuracy 2012, evento internacional sobre precisão de produtos cartográficos.
O seminário, realizado entre os dias 10 e 13 de julho, foi organizado
pelo Departamento de Geografia da Udesc, pelo Departamento de
Geociências da UFSC e pela Comissão sobre o Sistema de Modelagem
Geográfica da União Geográfica Internacional (IGU-CMGS).
O encontro, realizado no Hotel Porto do Sol, na praia dos Ingleses
em Florianópolis, reuniu os principais pesquisadores do mundo na
área de precisão de produtos cartográficos, mapeamento e sistema de
base de dados, que participaram de workshops e sessões plenárias e
paralelas durante os quatro dias de atividades.
O Accuracy é realizado a cada dois anos e esta foi a primeira edição
realizada em um país da América Latina. “Este é”, explica.
A professora Mariane Alves Dal Santo, representante da Udesc na
coordenação do Accuracy 2012, explicou que o evento é científico,
com o objetivo de discutir ciência. “O encontro j| foi realizado em
países como Estados Unidos, China, Holanda e Austr|lia”, salientou a

coordenadora.
Durante a abertura foi realizada uma homenagem ao geógrafo Michael Goodchild, da Universidade da Califórnia, um dos nomes mais
importantes da Ciência Informática Geográfica. O homenageado recebeu a medalha Peter Burrough.
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Faed divulga dados preliminares de 2012
A Faed conta em 2012 com 14 Laboratórios, sete Núcleos Temáticos e 17 Grupos de Pesquisa.

Laboratórios

Grupos de Pesquisa

- LALU - Laboratório de Vivências e Elaboração de Alternativas

- Comunicação, Trabalho e Educação - COMUTE

Lúdicas (Brinquedoteca)

- Didática e Formação Docente

- CARTOLAB - Laboratório de Cartografia

- Educação e cibercultura

- GEOLAB - Laboratório de Geoprocessamento

- Educação, Comunicação e Tecnologia

- LabGeF - Laboratório de Relações de Gênero e Família

- Ensino de História, memória e culturas

- LABIB - Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Biblioteco-

- Ensino de Geografia, formação docente e diferentes linguagens

nomia e Ciência da Informação

- Formação de Educadores e educação sexual

- LABPAC - Laboratório de Patrimônio Cultural

- GPINFO - Grupo de Pesquisa em Informação

- LABPLAN - Laboratório de Planejamento Urbano e Regional
- LabTecGCI - Laboratório de Tecnologias aplicadas à Gestão do
Conhecimento e da Informação

- Instituições, Políticas Públicas e o Trabalho
- Linguagens e Representação
- Memória e Identidade

- LAMPE - Laboratório de Mídias e Práticas Educativas

- Multiculturalismo: Estudos Africanos e da Diáspora

- LEC - Laboratório de Estudos de Cidades
- LECOGEO - Laboratório de Estudos Climatológicos, Oceanográficos
e de Geografia Física
- LEPEGEO - Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em

- Natureza e Sociedade: autonomia e relação
- Observatório de Práticas Escolares
- PROLINGUAGEM - Aquisição, aprendizagem e processamento da

Geografia

linguagem oral e escrita

- LGEM - Laboratório de Geologia e Mineralogia

- Relações de Gênero e Família

- LIS - Laboratório de Imagem e Som

- Sociedade, Memória e Educação

Núcleos Temáticos
- NAPE - Núcleo de Apoio Pedagógico

- NEPP- Núcleo de Estudos em Políticas Públicas

- NEA - Núcleo de Estudos Ambientais

- NES - Núcleo de Estudos da Sexualidade

- NEAB - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros

- NUGEO - Núcleo de Geoprocessamento

- NEH - Núcleo de Ensino de História
Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed

Cresce o número de bolsas de
iniciação científica na Faed

Docentes da Faed
contemplados no Proeven
Outro dado divulgado pela Direção de Pesquisa e PósGraduação do Centro é referente ao número de professores e
professoras da Faed contemplados com o Programa de Auxílio à
Participação em Eventos (Proeven):

A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed apresentou
um balanço com dados sobre o número de bolsas de iniciação
científica da Faed nos últimos anos.
Foi verificado um crescimento, conforme apresentado abaixo:

PERÍODO

PROBIC
UDESC

PIBIC
CNPq

PROBIT
UDESC

PIBIT
CNPq

Período

Nº de contemplados

2008

1

2007-2008

49

-

-

-

2008-2009

42

6

-

-

2009

3

2009-2010

40

10

-

-

2010

7

2010-2011

45

6

2

-

2011

3

2011-2012

46

10

-

4

2012

4

Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed

Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed
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Faed apresenta crescimento no
corpo docente e técnico
Nos últimos anos a Faed apresentou um crescimento significativo em seu corpo docente e corpo de técnicos universitários.
Confira os dados divulgados pela Direção do Centro:

Quadro docentes Faed
Titulação

Efetivo

2008
Substituto

Total

Efetivo

2009
Substituto

Total

Efetivo

2012
Substituto

Total

Doutor

42

05

47

44

08

52

63

05

68

Mestre
Especialista

20
06

20
-

40
06

22
05

21
-

43
05

17
04

20
-

37
04

Total

68

25

93

71

29

100

84

25

109

Fonte: Direção de Administração/Setor de Pessoal da Faed

Quadro técnicos Faed
2008

2009

2012

Técnicos de Serviços

04

04

05

Técnicos de Execução

09

10

11

Técnicos de Suporte

14

12

19

Técnicos de Desenvolvimento

09

09

12

36

35

47

Total
Fonte: Direção de Administração/Setor de Pessoal da Faed

A Pesquisa na Faed em 2012
Números da Pesquisa na Faed em 2012
Nº Projetos de Pesquisa

47

Nº Professores em Pesquisa

40

Nº Grupos de Pesquisa

17

Nº Bolsistas de Pesquisa

57

Fonte: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed

A Extensão na Faed em 2012
Números da Extensão na Faed em 2012
Nº Programas de Extensão
Nº Projetos de Extensão

Nº Projetos de Extensão

Nº Docentes atuando na Extensão
Nº Bolsas de extensão 20 horas semanais

13
Vinculados a programas
Isolados PAEX

33
07

Isolados a Qualquer Tempo
Vinculados a programas
Isolados
Isolados a Qualquer Tempo
Programas
Projetos Isolados
Projetos a Qualquer Tempo
37

05
04
01
02
22
08
05

Nº Acadêmicos e Acadêmicas Bolsistas de
Extensão 20 horas
Fonte: Direção de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed

37

19

45

07

35

Faed investe em equipamentos
e material permanente
No quadro a seguir são apresentados os bens adquiridos pela Faed no período
entre o segundo semestre de 2009 ao segundo semestre de 2011, visando atender
às demandas do Centro.

Especificação do Bem
Adquirido
Mobiliários Diversos
(Laboratórios, Direções,
Sala Professores, etc).
Equipamentos Informática
(micros, notebooks)
Equipamentos Som/Vídeo
(datashow, câmeras,
filmadoras, gravadores,
lousas digitais, etc)
Impressoras
Materiais Diversos (telas,
fragmentadora de papel,
ferramentas, carro e
carrinho, etc)

Quantidade

Valor

213 peças

R$ 681.091,00

150 equipamentos

R$ 506.994,03

98 equipamentos

R$ 258.857,13

Novas lixeiras
As condições de
infraestrutura
à
comunidade da Faed
melhoraram significativamente durante
a atual gestão.
Visando contribuir
com a limpeza e a
preservação
do
meio
ambiente,
foram
adquiridas
novas lixeiras para
resíduos recicláveis
e contêineres para o
devido acondicionamento do lixo do
Centro.

Novas lousas digitais
9 unidades

R$ 20.715,72

241 unidades

R$ 246.458,09

TOTAL

R$ 2.395.206,80

Fonte: Direção de Administração (Patrimônio, Almoxarifado e Finanças e Contas)

A Faed adquiriu em
2012 Lousas Digitais.
Os equipamentos
foram instalados nas
salas 45, 46 e 47.
Estas salas são utilizadas para aulas dos
Programas de PósGraduação da Faed.

Parte estrutural do novo bloco administrativo
da Faed deve ser concluída no 2º semestre de 2012
No mês de julho, em visita à obra do novo bloco administrativo da
Faed, a Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, e o Diretor de Administração, Jarbas José Cardoso, acompanhados de diretores, professores, técnicos e estudantes, verificaram o andamento dos trabalhos.
No momento estão sendo colocadas as esquadrias das aberturas e
os vidros das janelas de todo o prédio. Acabamentos no piso, instalação de corrimão nas escadas e colocação de portas já estão em fase
final.
A Diretora Geral esclarece que a obra não está parada e a expectativa é que a parte estrutural do prédio esteja concluída antes do final do
segundo semestre de 2012.
O Diretor de Administração explica o atraso para conclusão da obra
em função do contingenciamento pelo qual está passando a Udesc
neste segundo semestre, as licitações para a parte logística, elétrica e
divisórias para o novo bloco ainda não foram realizadas, em face do
aguardo de cota financeira para execução do serviço.
“Quanto { cobertura do espaço entre o novo bloco e o bloco atual, o
projeto executivo está em fase de conclusão e ficaremos no aguardo
de cota financeira para poder executar a obra em quest~o”, esclarece
o Diretor.

Vista do novo bloco pelo estacionamento da Faed

Parte estrutural do novo prédio está em fase de acabamento

“Uma prorrogaç~o do prazo de vigência do contrato com a empresa
LG Construtora, responsável pelas obras no novo bloco, possibilitará
que a parte estrutural do prédio seja concluída e entregue ainda no
segundo semestre de 2012”, afirma a Diretora Geral.

Esquadrias, vidros e portas estão sendo instalados
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Piso e corrimão das escadas já estão colocados

