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Noite de Homenagens foi realizada no dia 8 de maio no teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis
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Boletim Faed

Faed coMpleta 50 anos
Jubileu de Ouro foi comemorado com homenagens e programação cultural



O primeiro boletim da gestão “Autonomia, 
União e Participação” revela o cotidiano 
da Faed entre os meses de fevereiro e junho 
de 2013, período em que técnicos, docentes 
e discentes, com fôlego e competência, 

efetivaram diversas e relevantes atividades de cunho 
administrativo e no âmbito do ensino, pesquisa e 
extensão.

Nestes cinco meses de realizações, em ano 
comemorativo do Jubileu de Ouro da Faed, temos a 
sensação de que “faz muito mais tempo”. Em boa medida, 
as tarefas foram exaustivas, mas igualmente prazerosas, 
por reafirmar a responsabilidade social, política e 
acadêmica do Centro e o compromisso intransigente 
da defesa de uma universidade pública, gratuita e de 
qualidade.

Mesmo diante das dificuldades orçamentárias 
colocadas pelo Governo do Estado à Udesc, aliada à 
fragilidade do exercício da Autonomia na Universidade, 
nossa gestão tem primado pela concretização de 
ações pautadas na qualificação do ensino, pesquisa e 
extensão, comunicação e transparência, humanização 
das condições de trabalho, valorização dos técnicos 
universitários e presença estudantil.

Mas há muito ainda por fazer, o que exigirá dedicação 
e diálogo franco com todos os segmentos do Centro: 
técnico, docente e discente, ratificando compromisso 
desta gestão.

Agradecemos a todos e todas pelo carinho e empenho. 
O trabalho continua...

Boa leitura! 
Emerson Campos
Diretor Geral da FAED
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Foi realizada no 
dia 4 de fevereiro 
a solenidade de 
posse do diretor 
geral eleito para o 

mandato 2013/2017 da Faed. 
O professor Emerson César 
de Campos foi eleito por meio 
do processo eleitoral realizado 
em 9 de outubro de 2012.

O vice-reitor da Udesc, pro-
fessor Marcus Tomasi, repre-
sentou o reitor da universidade 
na cerimônia de posse, reali-
zada no auditório da Esag.

A posse foi prestigiada por 
pró-reitores e diretores de ou-
tros centros da Udesc, profes-
sores, alunos e técnicos uni-
versitários.

A professora Marlene de 
Fáveri, que encerrou o man-
dato 2009/2013, no discurso 
de despedida falou sobre as 
conquistas dos quatro anos 
de gestão, fez homenagens e 
agradecimentos.

O diretor eleito, professor 
Emerson Campos, rafirmou 
os compromissos assumidos 
durante a campanha. “Se me 
honra este momento e a função 

da qual me delegam, venho 
investido de responsabilidade 
com o desejo de aprimorar a 
excelência no ensino, na pes-
quisa e na extensão, firmando 

compromisso com uma Faed  
autônoma e participativa na 
transformação social”, decla-
rou o diretor.
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diretor geral eleito toMa posse

Emerson César de Campos assina o termo de posse em cerimônia realizada no dia 4 de fevereiro no auditório da Esag

Público formado por autoridades, professores, técnicos e alunos lotou o auditório da Esag  

Emerson Campos foi eleito com 55,12% dos votos válidos
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Painel da
 Gestão

- Mudança de Setores: 
No mês de fevereiro 
setores que funcionavam 
no prédio da antiga 
“Dape”, no Centro, 
mudaram para o prédio 
da Faed no Itacorubi. A 
Direção de Pesquisa e 
Pós-graduação passou a 
funcionar na sala 74-A 
juntamente com as de-
mais direções de área. 
O setor de Pesquisa está 
na sala 34, e o setor de 
Publicações na sala 67 da 
Faed.

- Novo Motorista: A 
Faed passou a contar no 
mês de maio com mais 
um motorista. Cláudio 
Rinaldo Turini atenderá 
as demandas de trans-
porte da Faed juntamente 
com Nilvânio Batista de 
Souza.

- Corte de Árvores: Em 
maio, um forte ven-
daval derrubou galhos 
de árvores na entrada 
principal da Faed, ger-
ando perigo no local. 
A Faed providenciou o 
isolamento da área e con-
tatou a Floram e Corpo 
de Bombeiros, para o 
corte das árvores que ap-
resentavam risco.

- Edital Prodip: A Faed 
lançou o edital Prodip 
no dia 15 de maio, com 
recursos disponibilizados 
pela Reitoria para pas-
sagens e diárias. O edital 
está disponível no site da 
Faed.

- Novos Técnicos: No 
primeiro semestre de 
2013 a Faed passou a 
contar com três novos 
técnicos administrativos: 
Gilberto  Zanluca Junior, 
Daniel da Costa Branco 
Kalil e Eduardo Antônio 
Angeloni.

diretores e diretoras de 
área assuMeM eM Fevereiro

Diretor eleito com a equipe de diretores e diretoras de área da nova gestão da Faed

O primeiro ato do diretor 
geral eleito, professor 
Emerson Campos, 

no início do mandato, foi dar 
posse à equipe de diretores e 

diretoras de área.
No dia 5 de fevereiro, pri-

meiro dia da nova gestão, pela 
manhã foram empossados: o 
diretor de Ensino de Gradua-
ção, professor Lourival José 
Martins Filho, a diretora de 
Administração, técnica uni-
versitária Rosane Rosa, a di-
retora de Pesquisa e Pós-gra-
duação, Sílvia Maria Fávero 

Arend, e o diretor de Exten-
são, Cultura e Comunidade, 
professor Fábio Napoleão.

“Estamos certos que nosso 
comprometimento fará acon-
tecer uma gestão singular 
em seus alcances e plural na       
formação de novas metas, pre-
parando a Faed para os próxi-
mos 50 anos”, afirmou Emer-
son Campos durante a posse.

Nova equipe 

promete uma 

gestão plural

Faed ForMa 58 novos 
proFissionais

No dia 19 de fevereiro 
foi realizada a ceri-
mônia de outorga de 

grau dos formandos e forman-
das do segundo semestre de 
2012 da Faed. 

O evento aconteceu no 

Centro de Cultura e Eventos 
da Universidade Federal de    
Santa Catarina (UFSC), e con-
tou com um total de 58 acadê-
micos dos cursos de Bibliote-
conomia, Geografia, História e 
Pedagogia.  

elevadores 
voltaM a 

Funcionar

Os elevadores da Faed, 
que estavam sem operar 
desde 2012, voltaram a 
funcionar no dia 15 de 
junho.

Em maio foi realizada 
a licitação para definir a 
empresa responsável pela 
manutenção dos equipa-
mentos, que propiciou o 
retorno do funcionamen-
to dos dois elevadores do 
Centro.

“Com este novo con-
trato temos da empresa 
a garantia do funcio-
namento e manutenção 
dos elevadores para os 
próximos quatro anos”, 
afirmou o diretor geral da 
Faed, Emerson Campos.
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Nova sala do Setor de Comunicação

A gestão que 
assumiu a Faed 
em fevereiro 
criou novos seto-
res no Centro. As 
novidades são o 
Setor de Comu-
nicação e Setor 
de Convênios, 
Projetos e Inter-
câmbios.

Para o funciona-
mento do Setor de Comunica-
ção foi criado um espaço, com 
divisórias, ao lado da sala dos 
professores, no terceiro andar 
da Faed. Além da jornalista 
que atua na Faed desde 2010, 
Carolina Hommerding, o setor 
passou a contar com dois es-
tagiários: um de jornalismo e 
outro de design gráfico, além 
de uma bolsista no período da 
manhã.

O objetivo do setor é reali-
zar a comunicação institucio-
nal da Faed, com a produção 
de conteúdo - textos e imagens 
- para o portal, redes sociais 

e boletim informativo, bem 
como realizar o atendimento à 
imprensa.

O setor também atende as 
demandas de divulgação das 
atividades do Centro, elabora-
ção de materiais gráficos para 
impressão e publicação online, 
além de gerenciar a comunica-
ção visual e os murais existen-
tes na Faed. 

Em breve o setor passará a 
oferecer serviços de elabora-
ção de sites para núcleos, labo-
ratórios e setores vinculados à 
Faed, e o suporte para eventos 
realizados pelo Centro.

O Setor de Con-
vênios, Projetos e 
Intercâmbios está 
em atividade na 
sala 67 da Faed.

 O técnico uni-
versitário Fernan-
do Coelho aten-
de o setor, que é 
responsável pela 
viabilização do 
ponto de vista ad-

ministrativo, dos convênios 
nacionais e internacionais, 
assessoria aos docentes na 
implementação de projetos de 
pesquisa a serem desenvolvi-
dos em parceria entre a Faed e 
as agências de fomento nacio-
nais e internacionais.

O setor também é respon-
sável pelo acompanhamento 
dos intercambistas da Faed, 
bem como pelo curso de Por-
tuguês oferecido pela Udesc à 
comunidade discente estran-
geira, que estuda no Campus 
1 da universidade, por meio de 
ação de extensão.

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE da Udesc 

aprovou, em reunião rea-
lizada no dia 4 de junho, 

o projeto do curso de 
Pós-graduação em  Nível 

de Especialização em 
Gestão de Riscos para 

Prevenção de Desastres, 
do departamento de 

Geografia.
O conselho também 

aprovou a alteração 
curricular do Curso de 
Geografia Bacharelado 
e a criação do curso de 
Mestrado Profissional 
em Rede, do departa-

mento de História.

consepe aprova 
proJetos de 

graduação e pós-
graduação da 

Faed

Faed cria dois novos 
setores

Foi realizada no dia 7 de ju-
nho a inauguração do Centro 
de Memória Ruth Hoepcke da 
Silva, do Instituto Carl Hoep-
cke, em Florianópolis.

Parte do material do acervo 
do ex-governador Aderbal Ra-
mos da Silva foi higienizado e 
salvaguardado por alunos do 
curso de História da Faed. Os 
acadêmicos fizeram estágio no 
Instituto por meio da discipli-
na Patrimônio Cultural II, sob 
orientação da professora Ma-
ria Teresa Santos Cunha.

Os acadêmicos e a professo-
ra orientadora participaram da 
inauguração, onde receberam 
menção ao trabalho desen-
volvido pelos alunos: Anto-
nio Nakazima Junior, Thiago 

de Oliveira Aguiar, Flávio 
Welker Merola Gentil, Maria-

ne Martins, Iara Steiner Perin, 
Fernanda Luz e Mariana Hech.

Faed prestigia inauguração 
de centro de MeMória

Faed participa 
do dia da 
conae na 

escola
Como parte dos encami-

nhamentos para a 2ª Confe-
rência Nacional de Educa-
ção – Conae 2014, o Fórum 
Estadual de Educação de 
Santa Catarina definiu o 
dia 24 de abril como o Dia 
da Conae na Escola.

No dia 24 de abril foi rea-
lizada uma palestra, minis-
trada pelo professor Lou-
rival José Martins Filho, 
diretor de Ensino da Faed, 
com o objetivo de sociali-
zar os percursos realiza-
dos pelo Fórum Estadual 
de Educação com base nas 
atividades previstas para a 
Conae 2014. 

A 2ª Conferência Nacio-
nal de Educação - Conae 
2014será realizada em Bra-
sília em fevereiro de 2014 
e tem a finalidade de ela-
borar um conjunto de pro-
postas que irão subsidiar a 
implantação do novo Plano 
Nacional de Educação.

Centro de Memória Ruth Hoepcke da Silva, 
inaugurado no dia 7 de junho



prograMação especial 
Marca o dia da Mulher

Pesquisadoras do Labgef durante manifesto no hall da Faed

O Labgef organi-
zou uma série 
de atividades 
alusivas ao Dia 
Internacional da 

Mulher, celebrado no dia 8 de 
março.

Um manifesto estético vi-
sual foi realizado. “A ideia é 
mobilizar a comunidade aca-
dêmica a vestir roxo ou lilás 
para marcar este dia de luta 
pela igualdade entre homens e 
mulheres”, explicou a profes-
sora Marlene de Fáveri, pes-
quisadora do Labgef.

A mobilização aconteceu em 
três horários no hall da Faed.

No dia 13 uma mesa redon-
da abordou o tema “Feminis-
mos e Relações de Poder”,  e 
foi coordenada pela professora 
Sílvia Liebel, do departamento 
de História da Udesc.

A atividade contou com a 
participação das professoras 
Joana Maria Pedro, Cláudia 
Nichnig e Miriam Pilar Gros-
si, da UFSC.

O evento foi realizado no 
auditório da Faed e integrou a 
programação da 1ª Semana de 
Calouros da Faed.

Após a mesa redonda ocor-
reu o lançamento do livro 
“Aborto e Contracepção: his-

tórias que ninguém conta”, 
organizado pelas professoras 
Sílvia Maria Fávero Arend, 

Gláucia de Oliveira Assis e 
Flávia de Mattos Motta, da 
Udesc.

Mesa redonda abordou “Feminismos e Relações de Poder”

Docentes e estudantes participaram do manifesto visual
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Um grupo de alunos 
do Programa Insti-
tucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência 
- PIBID Geografia da 
Faed participou do 1º 
Encontro de Práticas 
de Ensino de Geogra-
fia da Região Sul. O 
evento aconteceu de 
20 a 22 de junho, em 
Porto Alegre.
De acordo com a pro-
fessora Rosa Militz 
Martins, coordena-
dora do PIBID Geo-
grafia, os acadêmicos 
Kellen Sobé Cente-
naro, Tally Ferreira 
Mansur, Pedro de Al-
meida Moratelli, Leo-
nardo Rover, Thais 
Grudtner Basílio, 
Bárbara Gonçalves 
Fornerolli e Danili 
Stank Ribeiro, apre-
sentaram trabalhos no 
encontro, que aconte-
ceu na Universidade 
Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS).

alunos 
do pibid 

geograFia 
apresentaM 
trabalhos 

no rs



Foram retomadas no dia 
13 de maio as obras do 
bloco administrativo 
da Faed, paradas há 
mais de seis meses.

A paralisação ocorreu devido a 
adequações nos projetos iniciais e 
posterior aditivo que alteraram o 
layout interno do prédio e acres-
centaram novos serviços ao con-
trato da obra.

O cronograma para conclusão 
da obra ficou estabelecido em 120 
dias, e a previsão de conclusão é 
para a primeira quinzena de se-
tembro.

“Após um longo período de es-

pera, finalmente acordamos a re-
tomada da obra do novo bloco, 
tão necessário ao bom 
andamento das ati-
vidades do Centro. 
Temos expectativa 
no cumprimento 
do cronograma de 
conclusão do pré-
dio, pois dele dependerá 
a alteração do espaço físico da 
Faed”, completa o diretor ge-
ral.

obras do novo prédio recoMeçaM

Novo bloco começou a ser construído  em fevereiro de 2011 e restam concluir as divisórias e instalações elétricas e hidráulicas  

Conclusão dos trabalhos está prevista para setembro



Projeto visa recuperar área degradada em escola da capital

A Faed contará com um banco de 
sementes e produção de mudas. A 
iniciativa é resultado de uma parce-
ria entre o coletivo Bicho Urbano e o 
Pibid Geografia da Faed.

O objetivo é dar continuidade à 
realização do projeto de educação 
ambiental com foco na recuperação 
de uma área degradada da Escola de 
Educação Básica Simão José Hess, 
localizada no bairro Trindade, em 
Florianópolis.

  Segundo o aluno e bolsista do Pi-
bid, Moriel Cabral, os participantes 
do projeto perceberam as dificulda-
des existentes em conseguir plantas, 

mudas e sementes para o plantio na 
escola. 

“Pretendemos cultivar espécies de 
plantas nativas, exóticas, frutíferas, 
hortaliças e ervas realizando o levan-
tamento de suas funções medicinais 
e ou ecológicas, ciclo e pe-
ríodo de cultivo”, 
explica Cabral.

 Também está 
previsto o iní-
cio do processo de tratamento 
dos resíduos orgânicos da Faed e a 
criação de um berçário de minhocas 
no Centro. 

“Diferentes métodos de composta-
gem poderão ser aplicados e prioriza-
remos a utilização de materiais reuti-
lizados para a construção da estufa e 
do sistema de tratamento de resíduos 
orgânicos”, completa o acadêmico.

  O projeto é um trabalho coletivo e 
toda a comunidade acadêmica poderá 
participar.

Mais informações sobre o banco 
de mudas  serão divulgadas em breve 
pelo grupo.

Plantas nativas, 
exóticas, frutíferas, 
hortaliças e ervas 
serão cultivadas

8

Faed terá banco de seMentes
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A Faed promo-
veu uma reu-
nião com líde-
res de Grupos 
de Pesquisa e 

coordenadores de Núcleos 
e Laboratórios, no dia 25 
de março.

O objetivo foi discutir 
as demandas dos mesmos. 
Também participaram do 
encontro as Direções de 
Ensino de Graduação e de 
Pesquisa e Pós-graduação.

“Esta foi a primeira reu-
nião de uma série que pre-
tendemos realizar para uma 
discussão ampla e trans-
parente envolvendo os es-
paços ocupados pelos gru-

pos de pesquisa, núcleos 
e laboratórios no Centro”, 
ressaltou o diretor geral, 
Emerson Campos.

O diretor geral, a diretora 
de Pesquisa e Pós-gradua-
ção, Sílvia Maria Fávero 
Arend, e o diretor de Ensi-
no de Graduação, Lourival 
José Martins Filho, avalia-
ram como muito positivas 
as colaborações que, de 
maneira conjunta, foram 
encaminhadas, sobretudo 
em relação à necessidade 
de uma rediscussão con-
ceitual sobre grupos de      
pesquisa, núcleos e labora-
tórios.

“O esforço será sem-

pre empreendido para que 
as tensões em relação à 
ocupação dos espaços na 
Faed sejam diminuídas e 
que tenhamos cada vez 

mais condições de trabalho 
adequadas a todos os de-
partamentos e cursos”, sa-
lientou o diretor geral.

Reunião envolveu direção e coordenadores de grupos de 
pesquisa, núcleos e laboratórios

espaço Físico é teMa de reunião
Gestão visa rediscutir a ocupação de áreas úteis da Faed

liMpeza e 
Manutenção 
do centro 
A Coordenação de 

Serviços Gerais da Faed 
promoveu, no dia 1º de 
março, reunião de traba-
lho com os profissionais 
terceirizados do Centro.

O Diretor Geral, pro-
fessor Emerson Campos, 
a Diretora de Adminis-
tração, Rosane Rosa, e 
o Diretor de Extensão, 
Cultura e Comunidade, 
professor Fábio Napo-
leão, participaram da 
reunião. Eles falaram so-
bre a nova gestão, as fun-
ções de cada direção e 
as rotinas do Centro. Os 
profissionais receberam 
lembrança alusiva aos 50 
anos da Faed.

Em seguida o Coorde-
nador de Serviços Ge-
rais, Geraldo Carvalho, 
continuou a reunião so-
bre as atribuições e o an-
damento dos trabalhos de 
limpeza e manutenção na 
Faed foram os assuntos 
tratados.

Diretora de Pesquisa e Pós-graduação com as visitantes

A Faed recebeu,  no dia 
19 de março,  a  vis i ta  da 
professora Maria do Rosário 
Mouro Pinheiro, da Universi-
dade de Coimbra,  de Portugal.

Anualmente Rosário lecio-
na, como professora visitan-
te, na Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio). A docente desen-
volve um projeto de pesquisa 
sobre Educação Intercultural 
financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj).

De acordo com a Diretora 
de Pesquisa e Pós-graduação 
da Faed, professora Sílvia 
Maria Fávero Arend, a visi-
tante foi coordenadora do cur-
so de Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra 
por dois anos. “No período 
em que esteve na coordenação 
um de seus principais projetos 
foi aumentar o número de es-
tudantes de mobilidade estu-
dantil, inclusive oportunizan-
do que um grande número de 
estudantes brasileiros pudesse 
estudar por um ou dois semes-

tres em Coimbra”, explica.
Outro projeto implantado 

pela professora Maria do Ro-
sário foi o apoio aos alunos 
de mestrado que optaram por 
estudar um período fora de 
Portugal. “Um exemplo des-
se apoio é a aluna portugue-
sa Patrícia Mano que estuda 
atualmente na Faed”, salienta 
a diretora.

Patrícia Mano é estudante 
de mestrado na Universidade 
de Coimbra, na área de Edu-
cação Social e está realizando 

sua pesquisa (sobre o progra-
ma social Bolsa Família) junto 
ao Labgef da Udesc. Patrí-
cia  tem como orientadora a 
professora Maria do Rosário 
e como co-orientadora a pro-
fessora Silvia Maria Fávero 
Arend, da Udesc. Também é 
aluna especial do PPGH. 

O encontro com a professo-
ra de Portugal também tratou 
sobre a possibilidade de mobi-
lidade acadêmica entre as duas 
universidades.

Faed recebe proFessora e 
aluna de portugal 



O L a b o r a t ó r i o 
de Vivências 
e Elaboração 
de Alternati-
vas Lúdicas 

(Lalu) – Brinquedoteca da 
Faed, que há dois anos vem 
promovendo ações como 
oficinas de brinquedos, ar-
tes, teatro, música e danças 
circulares, ficará pronto 
ainda em 2013. O projeto 
já está finalizado e foi de-
senvolvido, em 2011, pe-
los alunos Marcelo Pereira 
Demilis, Fernanda Gomes 
Faust e Vanessa Spanholi, 
do Curso de Design Indus-
trial, sob a orientação da 
Professora e Coordenadora 
do Lalu, Geysa Abreu. Os 
acadêmicos realizaram es-
tudos teóricos e várias pes-
quisas de campo.

Segundo a Coordenadora, 
a criação do laboratório se 
deu para atender uma exi-
gência legal. “A existência 
de brinquedotecas nos Cur-
sos de Pedagogia passou a 
ser uma exigência do MEC 
e faz parte do instrumento 
de avaliação de Cursos de 

Graduação em Pedagogia”.
O Lalu é um laborató-

rio de pesquisa, extensão 
universitária e formação 
didática do professor da 
educação infantil e anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental da Faed. Pensado 
como um espaço de forma-
ção que possibilite o estudo 
e pesquisa de brinquedos e 
materiais pedagógicos, tem 
como eixo norteador a rela-
ção entre ensino, pesquisa 

e extensão. “O planejamen-
to de diversas ações que 
envolvam o brincar e que 
contribuam para o aper-
feiçoamento da qualidade 
da formação metodológica 
do educador é apenas uma 
das possibilidades geradas 
a partir da constituição do 
laboratório. Além disso, 

f a v o r e c e r á 
a oferta de 
cursos e ofi-
cinas para a 
comunidade, 
o b j e t i v a n d o 
a compreen-
são do brin-
car como 
atividade so-
c i o c u l t u r a l 

das crianças”, explica Gey-
sa.

A Oficina do Aprendiz 
desenvolveu um segundo 
projeto onde foi realizado 
um levantamento de obje-
tos para compor o acervo 
da Brinquedoteca. O pro-
jeto aguarda a liberação de 
recursos financeiros para a 
compra dos materiais.

Além disso, o Lalu, com 
a participação da acadêmi-
ca Leticia Zappelini Nunes, 

como bolsista voluntária, 
desenvolveu a pesquisa in-
titulada “O espaço e o tem-
po do brincar: um estudo 
sobre instituições educa-
tivas e não educativas que 
atendem crianças pequenas 
em Florianópolis”.

A professora destacou 
que, uma vez definido o 
espaço físico, haverá a ne-
cessidade de mobiliário e 
equipamentos. “As con-
figurações possíveis são 
muitas, mas dependerão do 
espaço disponível”.

brinquedoteca da Faed
Projeto está pronto e aguarda finalização do prédio novo

Professora Geysa e alunos com o projeto do espaço físico da futura Brinquedoteca da Faed

A Brinquedoteca 
atende a uma 

exigência do Mec

Laboratórios

Esboço do Projeto
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A F a e d   promo-
veu entre os 
dias 13 e 15 de 
março a Sema-
na dos Calou-

ros.A programação contou com 
palestras, mesas redondas, lan-
çamento de livro, informes ins-
titucionais, incentivo às práticas 
de trote solidário, entre outras 
atividades.

De acordo com o diretor de 
Extensão, Cultura e Comunida-
de da Faed, professor Fábio Na-
poleão, a integração acadêmica 
foi o objetivo das atividades. 
“As temáticas versaram sobre 
a relação universidade-comuni-
dade, o movimento estudantil, 
feminismos e relações de poder, 
e a situação socioeconômica da 
América Latina”, salientou.

Abrindo os trabalhos da Se-
mana, na manhã do dia 13, o Padre Vilson 
Groh, do Instituto Vilson Groh (IVG), 
ministrou a palestra “A relação universi-
dade-comunidade e o avanço dos movi-
mentos sociais em Florianópolis”. 

No período da tarde foi realizado o tro-
te solidário que iniciou com a palestra 
sobre “A importância da doação de san-
gue”, proferida por Deise 
Vicente Oliveira Ve-
loso, do Setor de 
Captação de 
Doadores do 
Hemosc de 
Florianó-
polis. Em 
s e g u i d a 
foi feito 
o desloca-
mento de 
voluntários 
ao Hemosc 
para doação de 
sangue.

Outra prática de trote soli-
dário se deu com a campanha de coleta 
de mantimentos, livros e brinquedos para 
a comunidade do Contestado (São José). 

O diretor sublinhou que a Faed ampara 
o trote cidadão, valorizando as práticas 
voltadas à inclusão, respeito às diferenças 
e o combate aos preconceitos”.

A recepção institucional aos calouros 
e calouras dos quatro cursos de gradua-

ção da Faed aconteceu na 
quinta-feira, 14.

Os cinco diretores do 
Centro, em conjunto com 
a Secretaria de Ensino de 
Graduação, apresentaram 
a universidade e falaram 
sobre o funcionamento do 
Centro aos novos estudan-

tes.
Já  a mesa re-
donda “Qual 

o futuro da 
A m é r i c a 
L a t i n a ” , 
com os 
professo-
res        Ar-
men Mami-

gonian, da 
Universidade 

de São Paulo 
(USP), e Waldir 

José Rampinelli, da 
UFSC, aconteceu na noite 
do mesmo dia.

A Semana encerrou na 
sexta-feira, 15, com visita 
à Biblioteca Universitária 
da Udesc, bem como mesa 
redonda “Movimento Es-
tudantil: na Udesc e na rua”, coordenada 
pelos acadêmicos Eduardo Mochereff, 
do Diretório Acadêmico Oito de Maio 

(Daom/Udesc) e Ygor Dias, do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE/UFSC).

    

calouros são recebidos na Faed

Mesa redonda sobre o movimento estudantil

Diretores apresentaram a Faed aos calouros

Alunos e professores participaram do trote solidário com doação de sangue no Hemosc

Trote solidário foi um dos destaques da recepção
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Foi realizado no dia 13 
de março, durante as come-
morações alusivas ao Dia 
Internacional da Mulher, o 
lançamento do livro “Abor-
to e Contracepção: histó-
rias que ninguém conta”, 
organizado pelas profes-
soras Sílvia Maria Fávero 
Arend, Gláucia de Oliveira 
Assis e Flávia de Mattos 
Motta.

A obra traz um olhar 
complexo e sutil para o 
difícil tema do aborto vo-
luntário no Brasil e reúne 
artigos de onze autoras e 
dois autores. O projeto de 
pesquisa “Práticas contra-
ceptivas e aborto em gru-

pos populares urbanos”, do 
Laboratório de Relações de 
Gênero e Família da Udesc, 
originou o livro.

livro sobre aborto e 
contracepção é lançado 

Organizadoras do livro em sessão de autógrafos

oFicina Faz reFlexão  
sobre o dia do índio

O Grupo de Estudos Indí-
genas da Faed, que integra 
o Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros (Neab), promo-
veu no dia 19 de abril a 
oficina intitulada “Vamos 
brincar de índio: uma abor-
dagem reflexiva a respeito 
do dia do Índio”. O obje-
tivo da atividade, coorde-

nada pela professora Luisa 
Tombini Wittmann, foi des-
construir e problematizar a 
imagem do indígena brasi-
leiro e as formas como ela 
é desenvolvida no espaço 
escolar. Na oportunidade 
também foram feitas refle-
xões a respeito da data co-
memorativa. 

12

3ª Jornada catarinense 
de patriMônio cultural
O Laboratório de Patri-

mônio Cultural (Labpac) 
da Udesc realizou no dia 
24 de maio a 3ª Jornada 
Catarinense de Patrimônio 
Cultural, com o tema “His-
tória e Patrimônio da Saú-

de”. A programação, reali-
zada na Faed, contou com 
palestras com professores 
convidados, uma mesa re-
donda sobre as atividades 
do Labpac e lançamento de 
livros.

O Grupo 
PET Geo-
grafia da 
Faed lançou 
no dia 10 de 
maio o livro 
i n t i t u l a d o 
“ C a d e r n o s 
do Observa-
tório Geo-
gráfico da 
Grande Flo-
r ianópol is” , 
o r g a n i z a d o 
pela profes-
sora Vera Lucia Nehls Dias 
e pelo PET Geografia.

O livro é a segunda pu-
blicação do grupo, e apre-
senta estudos que analisam 
a Grande Florianópolis por 

d i f e r e n t e s 
â n g u l o s 
não antagô-
nicos. 

A obra é 
dividida em 
cinco par-
tes, e reúne 
artigos que 
tratam de 
t e m á t i c a s 
como: pro-
cessos do 
a m b i e n t e , 
c o n f l i t o s 

sociais, mobilidade urba-
na, experiências de ensi-
no-aprendizagem, e dinâ-
mica regional e do mercado 
de alimentos na Grande 
Florianópolis.

pet geograFia lança 
segundo livro do grupo



O Departamento de Bi-
blioteconomia organizou, 
no dia 12 de março, uma série 
de atividades em comemora-
ção ao Dia do Bibliotecário.

Uma mesa redonda com re-
latos de experiências de alunos 
egressos do curso e um debate 

sobre a profissão aconteceram 
no período da manhã. 

A palestra “Entendendo 
marketing e sua aplicação em 
unidades de informação”, mi-
nistrada pela professora Dra. 
Amélia Silveira, ocorreu du-
rante a tarde.

dia do bibliotecário é 
coMeMorado na Faed

O Programa de Pós-gra-
duação em Educação (PPGE) 
promoveu, no dia 8 de abril, a 
aula inaugural do programa.

A aula intitulada “Histórias 
entrelaçadas e paralelas: cenas 

nacionais e internacionais da 
educação no início do século 
XX” foi ministrada pela pro-
fessora Mirian Jorge Warde, 
da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp).

ppge teM aula inaugural 
coM proFessora da unesp

O MPPT da Udesc promo-
veu aula inaugural no dia 12 
de abril, no Auditório da Faed. 
O Prof. Dr. Rainer Randolph, 
que ministraria palestra duran-
te o evento, não pôde compa-
recer por motivos de saúde.

Em seu lugar, o MPPT con-
vidou o Prof. Dr. Elson Ma-
noel Pereira, que discorreu 
sobre temas relacionados à 
questão do planejamento ur-
bano e o desenvolvimento sus-
tentável.

Elson propôs uma maior 
reflexão acerca dos proble-
mas que acometem as cidades 
contemporâneas e citou vários 
trechos dos livros “A Revolu-
ção Urbana” e “O direito à ci-
dade”, do filósofo e sociólogo 
Francês Henri Lefebvre.

“A construção das cidades 
deve ocorrer através da im-
plementação de elementos 
que beneficiem os usuários e 
preserve os seus entornos.”, 
defendeu o professor.

proFessor elson na 
aula inagural do Mppt  

A conversa sobre “Ten-
dências da pesquisa em mí-
dia-educação no contexto in-
ternacional” aconteceu no dia 
25 de março, no auditório da 
Faed.

O evento contou com a par-
ticipação do professor doutor 
Pier Cesare Rivotella, da Uni-
versità Cattolica di Milano, na 
Itália, e teve a mediação da 

professora Elisa Maria Quar-
tiero, do curso de Pedagogia.

Rivotella é consultor e par-
ticipante da Pesquisa “UCA-
BASC - Gestão e Práticas 
Pedagógicas no Âmbito do 
Programa UCA”, que envolve 
pesquisadores da Udesc, Uni-
versidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC) e Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

ppge recebe proFessor de 
universidade da itália
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A Faed completou 50 
anos de fundação 
no dia 8 de maio. As 
comemora-
ções do      
Jubi-

leu de Ouro iniciaram 
no dia 7 com uma 
sessão especial na 
Assembleia Le-
gislativa.

A data de fun-
dação da antiga 
Faculdade de 
Educação, 8 de 
maio de 1963, 
foi comemorada 
com uma solenida-
de no Teatro Álvaro 
de Carvalho em Flo-
rianópolis. A cerimônia 
contou com a presença de 
gestores da Udesc e 
Faed, professores, 
técnicos univer-
sitários, apo-
s e n t a d o s , 
egressos e 
a c a d ê m i -
cos.

A so-
l e n i d a d e 
iniciou com 
um vídeo so-
bre a trajetória 
da Faed e com 
a apresentação da 
Orquestra da Udesc. A 
cerimônia contou com homenagens e 
pronunciamentos de reitores da Udesc 
oriundos da Faed, diretores gerais do 
Centro, docentes aposentados e na ati-
va de todos os departamentos, técnicos 
universitários aposentados e na ativa, 
acadêmicos e egressos.

O vice-reitor da Udesc, Marcus Toma-
si, representou o reitor da universidade 

na solenidade. Também pres-
tigiaram a cerimônia a 

Secretária Adjunta 
de Educação de 

Santa Cata-
rina, Elza 

Marina da 
Silva Mo-
retto, e 
o presi-
dente da 
F u n d a -
ção Ca-

tarinense 
de Cultura, 

Joceli de 
Souza, entre 

outras autorida-
des e convidados.

O diretor geral da 
Faed, professor Emerson Cé-
sar de Campos, falou sobre a 

história do Centro e de sua 
importância para a socie-

dade catarinense, tendo 
formado mais de 6000 
profissionais nas últi-
mas 5 décadas.

Após a cerimônia de 
homenagens e pronun-

ciamentos, os convida-
dos participaram de um 

coquetel de confraterniza-
ção no Museu da Escola Ca-

tarinense, prédio que abrigou a 
Faed até 2007.

Faed comem



ReitoRes da Faed
Professor Celestino Sachet

Professor João Nicolau Carvalho
Professor Lauro Ribas Zimmer
Professor Rogério Braz da Silva
Professor José Carlos Cechinel

diRetoRes GeRais da Faed
Professora Teresinha Izabel Manso Muniz

Professora Maria da Graça Soares
Professor Osni Mazon Debiasi
Professor José Carlos Cechinel

Professora Ivonir Terezinha Henrique
Professor Jarbas José Cardoso
Professora Marlene de Fáveri

docentes aposentados
Professora Mitsi Westphal Taylor

 (Biblioteconomia)
Professora Gersolina Antônia de 

Avelar Lamy
(Ciências Humanas)

Professora Lucia Ayala 
(Geografia)

Professora Vera Lucia Schappo
(História)

Professora Sueli Gadotti Rodrigues
(Pedagogia)

docentes
Professora Maria de Jesus Nascimento

(Biblioteconomia)
Professor Edy Genovez Luft

(Ciências Humanas)
Professor Ricardo Wagner ad-Víncula Veado

(Geografia)
Professor Sérgio Schmitz

(História)
Professora Neli Góes Ribeiro

(Pedagogia)

técnicos UniveRsitáRios 
aposentados

Maria Eugênia Nunes Pires
Fredolino Becker

técnicos UniveRsitáRios
Tânia Julieta Andrade Moraes

Geraldo Luiz de Carvalho

acadêmicos e diRetóRio 
acadêmico

Márcio Ricardo Teixeira Moreira (Daom)

eGRessos
Rosita Dittrich

(Aluna da 1ª turma formada pela 
Faed em 1967)

HOMENAGEADOS
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As comemo-
rações do Jubi-
leu de Ouro do 
Centro da Faed 
iniciaram no 
dia 7 de junho 
com uma sessão 
especial na As-
sembleia Legis-
lativa (Alesc). 
A sessão, rea-
lizada no Ple-
nário Deputa-
do Osni Régis 
reuniu gestores, 
p r o f e s s o r e s , 
técnicos administrativos, alunos e 
ex-alunos da Faed.

Durante a sessão, proposta pela 
Mesa da Assembléia, os partici-
pantes ressaltaram a importância 
da instituição na disseminação do 
conhecimento no estado, por meio 
do ensino público e gratuito, mas 
também chamaram a atenção para 
problemas financeiros da universi-
dade e cobraram mais recursos para 
a educação básica e superior.

A coordenadora do Museu Esco-
la Catarinense, professora Sandra 
Makowiecky, que representou o rei-
tor da Udesc na solenidade, afirmou 
que a Faed contribuiu bastante para 
a formação do pensamento político, 
social e artístico de Santa Catarina. 
“Saíram da instituição grandes lí-
deres, políticos, edu-
cadores, formadores 
de opinião”, disse. “É 
uma data festiva, alu-
siva a tantos homens 
empreendedores que 
enxergaram na educa-
ção o valor maior que 
nós teríamos a contri-
buir”.

O presidente da Co-
missão de Educação, 
Cultura e Desporto da 

Assemble i a , 
deputado An-
tonio Aguiar, 
lembrou que 
os alunos 
egressos da 
Faed se des-
tacam no 
mercado de 
trabalho, nos 
c o n c u r s o s 
públicos e no 
meio acadê-
mico. “Hoje 
temos que 
homenagear a 

sabedoria. São 50 anos de história, 
fazendo com que a ciência e o en-
sinamento chegassem a muitos alu-
nos”, destacou.

O diretor geral da Faed, professor 
Emerson César de Campos, lem-
brou o pioneirismo da instituição 
no ensino público e gratuito em 
Santa Catarina e destacou o cres-
cimento da instituição nesses 50 
anos. Ele chamou a atenção para 
a necessidade de mais recursos fi-
nanceiros para a universidade e de 
melhoria nas condições de trabalho 
dos professores do ensino básico. 
“Vamos contornar essa crise e con-
tinuar crescendo e proporcionando 
a possibilidade de realização dos 
sonhos da sociedade catarinense”, 
disse.

sessão especial na 
asseMbléia legislativa 

Diretor Geral recebe placa do Presidente da 
Comissão de Educação Cultura e Desporto 

da Alesc, Deputado Antônio Aguiar

ora 50 anos



prograMação cultural 
encerra a seMana do 

Jubileu de ouro

Uma programação cul-
tural variada encerrou 
as comemorações da 
Semana do Jubileu de 
Ouro da Faed.

Nos dias 9 e 10 de maio um palco 
montado no pátio contou com apre-
sentações musicais de bandas locais, 
professores e alunos da Faed. Uma 
apresentação teatral intitulada “Ve-
lharia” animou os participantes.

De acordo com o diretor de Exten-
são, Cultura e Comunidade da Faed, 
Fábio Napoleão, “As comemorações 
do Jubileu de Ouro estimulam a pen-
sar sobre o protagonismo no ensino, 
pesquisa e extensão, exercido an-
tes mesmo da criação da Udesc, em 
1965. Protagonismo contruído com 
muita luta contra a burocracia ana-
crônica, resistindo às políticas neo-
liberais e seus reflexos na educação”.

O diretor ainda salientou que “A 
Udesc  padece da ausência de um edi-
tal de cultura e a programação  cultu-
ral do Jubileu de Ouro, somada a 1ª 
Semana de Arte Popular, demonstram  
o compromisso da gestão com a qua-
lificação da cultura na Faed”.

Arte e entretenimento 
marcaram semana
de comemorações



A Faed teve dois pro-
jetos de pesquisa 
aprovados no edital 

do Programa Observatório 
da Educação da Capes.

Um dos projetos aprova-
dos na modalidade em rede, 
intitulado “A Escolarização 
de alunos com deficiência 
intelectual: políticas públi-
cas, processos cognitivos e 
avaliação da aprendizagem”, 
elaborado pela professora 
Geovana Lunardi Mendes, 
da Udesc, e professora Re-
gina Célia Linhares Hostins, 
da Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali), tendo como 
coordenadora a professora 
Márcia Denise Pletsch, da 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

O outro projeto aprovado 

tem como título “Tablets, 
computadores e laptops: aná-
lise sobre políticas, infraes-
trutura e aspectos pedagó-
gicos da inserção de novas 
tecnologias na escola”, coor-
denado pela professora Geo-

vana Lunardi Mendes, e tem 
como membros as profes-
soras Vera Gaspar e Martha 
Kaschny Borges, da Udesc. 

Os dois projetos contarão 
com bolsas de doutorado, 
mestrado, iniciação científica 
e bolsas para professores da 
Educação Básica e coordena-
dores institucionais.

“Ser contemplado em um 
edital desta natureza é muito 
importante para o Programa 
de Pós-graduação em Edu-
cação e para a Udesc, porque 
além das bolsas, fortalece a 
articulação na universidade 
com a Educação Básica e re-
força a confiança dos órgãos 
de fomento no trabalho de-
senvolvido na Udesc”, afir-
ma a professora Geovana.

Professora Geovana Lunardi   
Mendes

Professor Francísco García García palestrou no evento

A F a e d  promoveu de 5 a 
7 de junho o 3º Colóquio Ca-
tarinense de Educomunicação 
(CCEDUCOM) e 2º Colóquio 
Internacional de Educomuni-
cação (CIEDUCOM).

O evento teve como tema 
“Educomunicação: desafios 

da educação básica em tempos 
de cultura digital”.

O colóquio iniciou com 
uma homenagem aos 50 anos 
da Faed. A conferência de 
abertura intitulada “Multime-
dia y educación en la sociedad 
digital” foi ministrada pelo 

professor Francísco García 
García, da Universidad Com-
plutense de Madrid, na Espa-
nha. A programação teve pa-
lestras e mesas redondas com 
a participação de professores 
da Espanha, Colômbia, Ar-
gentina e Brasil.

A professora Ademilde Sar-
tori, do PPGE da Udesc, teve 
um projeto de cooperação 
internacional aprovado pela 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes).

O programa tem como ob-
jetivo estimular o intercâmbio 
de docentes e pesquisadores 
brasileiros e colombianos, 
vinculados a Programas de 
Pós-Graduação, e promover a 
formação de recursos huma-
nos de alto nível no Brasil e na 
Colômbia, nas diversas áreas 
do conhecimento.

O projeto contemplado,  
“Fatores associados ao nível 
de uso das mídias como fer-
ramentas de ensino e apren-
dizagem nas escolas públicas 
da Colômbia e do Brasil. Caso 
Barranquilla e Florianópolis”,  
é coordenado no Brasil pela 
professora Ademilde Sartori 
e na Colômbia pelo professor 
Elias Said Hung, da Universi-
dad del Norte.

Segundo a professora, “O 
PPGE enviará um de seus dou-
torandos e receberá um douto-
rando  e um pós-doutorando da 
Universidad del Norte”. Estão 
previstas duas missões de tra-
balho: uma no sentido Brasil-
Colômbia,  e  outra no sentido 
Colômbia-Brasil, ambas com 
duração de  até 15 dias.

“Este resultado qualifica o 
PPGE da Udesc e nos ajuda 
a institucionalizar ações de 
internacionalização da univer-
sidade”, afirmou a professora.

Professora Ademilde Sartori

capes aprova 
proJeto de 

cooperação 
internacional

proJetos de pesquisa são 
conteMplados pela capes

Faed realiza 3º 
colóquio catarinense de 

educoMunicação
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A Faed sediou no dia 4 de 
junho o 1º Seminário de Ini-
ciação à Docência. O evento, 
promovido pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência – Pibid na 
Udesc, reuniu professores 
dos cursos de licenciatura da 
Udesc, acadêmicos bolsistas 
e professores da educação bá-
sica.

Os participantes discutiram 
sobre as práticas de Iniciação 
à Docência, e trocaram relatos 

de trabalhos desenvolvidos 
em escolas de Florianópolis, 
São José, Laguna e Joinville, 
além de formarem grupos de 
trabalho.

O Pibid visa promover a 
inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas 
desde o início da sua formação 
acadêmica para que desenvol-
vam atividades didático-peda-
gógicas sob orientação de um 
docente da licenciatura e de 
um professor da escola.

A Udesc recebeu na semana 
de 2 a 7 de março a 1ª Semana 
de Arte Popular (Sapo).

A programação contou com 
teatro, cinema, exposições, 
danças, oficinas, debates e di-
versas formas de expressões 
artísticas culturais na Udesc.

O objetivo da Semana foi 
divulgar os trabalhos dos artis-
tas locais e tornar a arte mais 
acessível à população. 

A Faed sediou a Mostra de 
Artes Visuais, instalada no 
hall do Centro, que apresen-
tou modalidades de fotografia, 
pintura, gravura, desenho e es-
cultura, visando uma reflexão 
sobre a função social da arte.

Um dos destaques da pro-
gramação foi a presença do 
cartunista Carlos Latuff, que 

participou de um bate-papo 
com estudantes e expôs tra-
balhos nos murais da Faed, e 
deixou um desenho seu na sala 
do Diretório Acadêmico Oito 
de Maio.

A Sapo foi organizada pe-
los Diretórios Acadêmicos da 
Faed e Ceart, Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) da 
UFSC, com apoio da Direção 
de Extensão, Cultura e Comu-
nidade. 

Para o diretor, Professor  
Fábio Napoleão, “O evento 
resulta da inquietação e com-
batividade do movimento es-
tudantil em favor da cultura 
popular, fundamentada na re-
sistência e contestação a do-
minação, as imposições cultu-
rais e sócio-econômicas”. 

Banda se apresentou no hall da Faed

Faed recebe 1ª seMana de 
arte popular

Faed sedia 1º seMinário 
de iniciação à docência

A Faed promoveu no dia 13 
de junho a palestra “Nascidos 
em um país que não existe 
mais: dois testemunhos so-
bre o cotidiano na Alemanha 
Oriental”.

A atividade contou com a 
presença do casal de alemães 
Uta e Jürgen Menzen, pais da 

aluna da Faed Anja Tortoro. 
Os dois nasceram e viveram 
em Berlim Oriental por mais 
de 30 anos, até a queda do 
muro, em 1989.

Os relatos foram dados em 
alemão e traduzidos para o 
português para os participan-
tes da palestra.

aleManha oriental é 
teMa de palestra na Faed

A Faed firmou do mês de 
junho um convênio de coo-
peração com a Università Ca’ 
Foscari, de Veneza, na Itália. 

Além de atividades de pes-
quisa, está prevista a mobili-
dade de dois estudantes por 
ano, de graduação e mestrado. 
Os alunos de graduação po-
derão concorrer às bolsas do 
edital PROME para obter re-
cursos para o intercâmbio. 

O convênio é resultado do 
projeto de pesquisa  “Os pe-
quenos pontos de partida: das 
colônias de imigração do sul 
do Brasil rumo a Itália nesse 
início de século XXI”, finan-
ciado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico - Cnpq, e 
coordenado pela professora 
Gláucia de Oliveira Assis. 
O projeto resultará também 
na publicação de dois livros, 
organizados pela professora 
Gláucia e pelo professor Luís 
Fernando Beneduzi. 

As obras contarão com a 
participação das professoras 
Sílvia Maria de Fávero Arend 
e Marlene de Fáveri, e dos 
professores Emerson César de 
Campos e Luiz Felipe Falcão.

O edital com as duas vagas 
para mobilidade no primeiro 
semestre de 2014 será divul-
gado no mês de julho.

Faed FirMa convênio coM 
universidade da itália
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O Ministro da 
Educação de 
Moçambique, 
professor Au-
gusto Jone Luís, 

foi recebido na Faed no dia 27 
de maio.

Acompanhado do diretor 
geral, Emerson Campos, e da 
diretora de Pesquisa e Pós-

graduação, Sílvia Arend, o 
ministro percorreu setores, nú-
cleos e laboratórios da Faed.

A convite do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) e do Departamento de 
Pedagogia, o ministro proferiu 
a palestra “Progressos e Desa-
fios da Educação em Moçam-
bique (1935-2013)”, que abor-

dou temas como a luta contra 
o analfabetismo, capacitação 
de professores e políticas go-
vernamentais que estão fun-
cionando em seu país.

Outro assunto tratado duran-
te a visita foi a possibilidade 
de serem estabelecidos convê-
nios entre a Faed e universida-
des moçambicanas.

Ministro conversou com alunos e professores no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros

Faed recebe Ministro da 
educação de MoçaMbique

Faed teM aulas 
de português 
para alunos 
estrangeiros

A Faed ofereceu ao longo 
do primeiro semestre de 2013 
aulas de Português para alunos 
estrangeiros dos centros do 
Campus 1 da Udesc, por meio 
de intercâmbio. A iniciativa foi 
da Direção de Pesquisa e Pós-
graduação da Faed em razão 
da demanda e da inexistência 
de curso específico. O objeti-
vo foi ajudar no aprendizado 
do português do Brasil, tanto 
para o convívio social, quanto 
para as atividades acadêmicas.

O técnico universitário Fer-
nando Coelho foi o responsá-
vel por organizar as aulas, por 
sua experiência no ensino de 
línguas e a atuação no setor 
de Convênios, Projetos e In-
tercâmbios. Participaram das 
aulas alunos intercambistas 
dos Estados Unidos, França, 
Espanha, Alemanha e Rússia. 
No início do segundo semestre 
será aberta nova turma.

Em 2013 a Faed passou a 
contar com mais uma pes-
quisadora contemplada com 
bolsa de produtividade (PQ) 
do CNPq. A professora Cris-
tiani Bereta da Silva, do de-
partamento de História foi a 
mais recente contemplada.

A Faed conta com outros 
três bolsistas PQ: professor 
Norberto Dallabrida, do 
departamento de Ciências 
Humanas, professora Maria 
Teresa Santos Cunha, do de-
partamento de História, e pro-
fessor Francisco Henrique de 
Oliveira, do departamento de 
Geografia.  

A bolsa produtividade (PQ) 
reconhece a excelência na pro-
dução de pesquisa dos docen-
tes contemplados. O Programa 
Bolsa Produtividade do CNPq 

também ajuda a alavancar o 
trabalho de pesquisa da ins-
tituição. O envolvimento de 
bolsistas PQ é um dos princi-
pais indicadores usados pelo 
CNPq e outras agências de 
fomento para subsidiar pes-
quisas científicas, além de 
proporcionar em si recursos na 
forma de bolsas e servir como 
atestado de qualidade.

Faed conta coM Mais uMa 
pesquisadora coM bolsa pq

Prof. Cristiani Bereta da Silva

Números da Faed
em 2013/1:

ALUNOS E ALUNAS
DE GRADUAÇÃO_________________________965  

ALUNOS E ALUNAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO
(ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO)___________127

PROFESSORES E PROFESSORAS
EFETIVOS___________________________________82

PROFESSORES E PROFESSORAS
SUBSTITUTOS_______________________________17

TÉCNICAS E TÉCNICOS 
UNIVERSITÁRIOS___________________________45

COMUNIDADE
FAEDIANA EM 2013/1 _____________________1.236 
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A F a e d 
realizou 
de 15 
a 17 de 
maio a 

3ª Jornada de Lingua-
gem, promovida pelo 
Grupo de Estudos e 
Pesquisas Prolingua-
gem e projeto de ex-
tensão “Linguagem na 
Escola”, com apoio da 
Direção de Ensino da 
Faed. Mais de mil pro-
fessores das redes es-
tadual e municipais de 
cerca de 40 municípios 
participaram do evento, 
realizado nas Faculda-
des Assesc, em Floria-
nópolis.

A Jornada é dirigida à 
formação continuada de 
professores da educação 
básica e integrou as come-
morações dos 50 anos da 
Faed.

“Contamos com a parti-
cipação de professores da 
rede estadual e de profes-
sores das redes municipais 
de cerca de 40 municípios 
do estado, interessados em 

uma revisão de pressupos-
tos teórico-metodológicos 
da educação básica quanto 
aos aspectos linguísticos 
envolvidos no processo de 
apropriação do sistema de 

escrita alfabética”, 
salientou a coorde-
nadora da Jornada, 
professora Dalva 
Godoy.

Segundo ela, a 
terceira edição do 
evento foi nova-
mente um sucesso, 
demonstrando o in-
teresse dos profes-
sores pela temática 
da linguagem, bem 
como a importância 
de eventos de for-
mação continuada e 
de integração entre 
a universidade e as 
escolas.

A programação 
contou com confe-

rências, mesas redondas, 
minicursos, exposição de 
pôsteres e lançamento de 
livro, além da Mesa do Ju-
bileu sobre os 50 anos de 
alfabetização na Faed.

3ª Jornada de linguageM contou 
coM Mais de Mil participantes

Evento contou com participantes de todo o estado e de diversas regiões do país interessados no tema da linguagem

Professores que lecionaram a disciplina de Alfabetização na
Faed foram homenageados durante o evento
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Os escritores Salim 
Miguel e Eglê Ma-
lheiros formaliza-
ram no mês de maio 
a doação de um 

acervo de nove mil títulos à Faed. 
A formalização da doação ocor-

reu em maio na residência do ca-
sal e contou com a presença do 
diretor geral do Centro, Emerson 
Campos, da diretora de Pesqui-
sa e Pós-Graduação, Sílvia Maria 
Fávero Arend, da diretora de Ad-
ministração, Rosane Rosa e do filho 
do casal, Paulo Sérgio Miguel. 

“Ficamos muito felizes com a es-
colha da Faed para receber o acervo, 
e queremos criar no Centro de Do-
cumentação e Investigação em Ciên-
cias Humanas um espaço onde o mote 
central será a obra do casal”, afirmou 
o diretor geral. Segundo ele a escolha 
da combinação Miguel Malheiros ou 
Malheiros Miguel para o nome do lo-
cal ficará à critério dos dois. 

O diretor geral ressaltou o empe-
nho da Professora Maria Graciana 
Espellet de Deus Vieira, amiga da 

família Salim-Malheiros, grande 
responsável pela intermediação da 
doação do acervo, além do Diretor 
de Extensão, Cultura e Comunidade, 
Professor Fábio Napoleão, em todas 
as tratativas visando a formalização 
da doação do acervo disputado por 
universidades de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, realizadas desde 
fevereiro de 2013.

O escritor Salim Miguel, de 88 
anos, já escreveu mais de 30 livros 
na carreira e foi vencedor do Prêmio 
Machado de Assis, em 1999, con-
cedido pela Academia Brasileira de 

Letras (ABL). Para ele este pri-
meiro encontro para formalizar 
a doação do acervo foi bastante 
positivo. “Penso que este foi o 
início de um trabalho que tem 
tudo para dar certo”, disse. A 
esposa, Eglê Malheiros também 
é escritora, formou-se em Di-
reito pela UFSC e tem mestra-
do em Comunicação Social pela 
UFRJ.

De acordo com o diretor geral 
da Faed, o espaço para abrigar o 

acervo deverá ser concluído até mea-
dos de outubro. “Já estamos estrutu-
rando o local que deverá ficar pronto 
com a finalização do novo bloco ad-
ministrativo do Centro”, explica.

escritores doaM acervo à Faed
Diretores em visita ao escritor Salim Miguel para formalização da doação dos livros e objetos pessoais à Faed

Acervo composto por livros, documentos e objetos 

Salim Miguel e Eglê Malheiros darão nome a novo espaço
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Faed conquista nove Medalhas no 
Jiudesc 2013

Estudantes da Faed levaram cartazes de protesto durante a abertura dos jogos em Joinville

A Faed participou da 
edição 2013 dos Jo-
gos de Integração da 
Udesc, realizados de 
29 de maio a 2 de ju-

nho em Joinville. A delegação for-
mada por 103 estudantes conquistou 
um total de nove medalhas.

Os destaques da Faed nesta edi-
ção foram as modalidades de atle-
tismo e natação, que contemplaram todas 
as medalhas do Centro nos jogos.

“Nos últimos cinco anos, a Direção de 
Extensão e a Afaed efetivaram um subs-
tantivo avanço na promoção da atividade 
desportiva no Centro, buscando favorecer 
as competências de ordem educacional e 
a aptidão física relacionada à saúde e o 
desenvolvimento de habilidades esporti-
vas. Trata-se de trabalho hercúleo, con-
siderando o diminuto suporte destinado 
pela Pró-reitoria de Extensão e pela reito-
ria à extensão, cultura e comunidade nos 
centros”, afirma o diretor de Extensão da 
Faed, Fábio Napoleão.

Segundo o diretor, a evolução do de-
sempenho da Faed no Jiudesc, em realce 
à edição de 2013, revela uma das facetas 
do referido avanço da atividade desportiva 
no Centro. “Com muita garra e determina-
ção vencemos todos os desafios impostos 
pelo Jiudesc 2013, sejam aqueles advindos 
da própria competição, ou ainda, aqueles 
decorrentes de um evento em estágio de 
afirmação”, salientou.

Para o diretor deve-se aperfeiçoar o 
Regimento Geral dos jogos, publicizar a 
prestação de contas, garantir a presença 
de corpo médico e unidades móveis de ur-
gência nos jogos, assim como seguro pós 
Jiudesc aos atletas. “Enfim, lutar contra 
qualquer ato de opressão aos estudantes, e 
valorizando a integração e o teor pedagó-
gico inerente aos jogos”, afimou.

O diretor de Extensão parabenizou to-
dos os partícipes da Faed nos jogos, desde 

atletas à equipe de suporte da Direção de 
Extensão, professor Gabriel Bertimes Di 
Bernardi Lopes e o técnico universitário 
Nilvânio Batista de Souza.

“Destaco as alunas da Faed, que con-
quistaram a quase totalidade das medalhas 
do Centro, bem como a Atlética da Faed 
(Afaed), pelos relevantes trabalhos pres-
tados na área do desporto, especialmente 
os referentes ao Jiudesc 2013, que tive-
ram início meses antes dos jogos com as 
seletivas, realizadas na Astel e Cefid, com 
suporte profissional do professor e atleta 
olímpico, Milton Fonseca Pelissari do Ce-
fid. O Jiudesc não aconteceria sem o apoio 
das atléticas”, declarou o diretor.

De acordo com Fábio Napoleão, para 
o Jiudesc 2014, a Faed precisa avançar 
nas modalidades coletivas masculinas, a 
exemplo do handebol, voleibol, basquete-
bol e futebol de areia.

Alunas medalhistas da Faed

ReSULtAdoS FAed

JIUdeSC 2013

As 
competições 
aconteceram 

no Campus de 
Joinville

atletismo:

Salto em Altura – Feminino:
2º lugar – luiza Fonseca

Revezamento 4x100m rasos – Feminino: 
2º lugar – Faed

800m rasos – Masculino: 
2º lugar – ayrian thediga

natação:

100m Peito – Feminino: 
3º lugar – ana carolina plentz

50m Livre – Feminino:
2º lugar – cecília Reibnitz
50m Borboleta – Feminino:
3º lugar - cecília Reibnitz

200m Peito – Feminino:
2º lugar – ana carolina plentz

100m Livre – Feminino:
2º lugar – cecília Reibnitz

Resultado Geral Natação Feminino:
3º lugar – Faed
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A Direção de Ensino de 
Graduação da Faed e o Grupo 
de Estudos e Pesquisas Prolin-
guagem promoveram no dia 
25 de junho a roda de conver-
sa intitulada “Nascemos para 
ler?”.

A atividade contou com a 

participação da professora 
Sylvia Defior, da Universida-
de de Granada, na Espanha, 
pesquisadora renomada na 
área da leitura e da escrita e  
que atua como consultora em 
diversos países da América 
Latina.

roda de conversa 
debate a leitura na Faed

Em 2013 o Núcleo de Estudos Afro-bra-
sileiros (NEAB) da Faed comemora 10 
anos de fundação. Foi criado em 2003 
com o objetivo de desenvolver atividades 
de promoção da igualdade racial, e desde 
então desenvolve atividades com a fina-
lidade de lutar pela igualdade e pela pro-
moção da diversidade.

O NEAB completou 10 anos de traba-
lhos nas áreas de pesquisa, extensão e en-
sino, envolvendo estudantes de graduação 
e pós-graduação, professores e membros 
da comunidade, cuja missão é combater 
as desigualdades.

Para marcar a data foi realizado um 
evento no dia 19 de junho, com a realiza-

ção de uma mesa com os professores do 
NEAB que contaram suas experiências 
com o Núcleo.

Após as falas foi feito um agradeci-
mento com entrega de lembranças aos 
apoiadores e integrantes da história do 
NEAB, e uma homenagem à professora 
Neli Góes.

neab coMeMora 10 anos
Programação contou com uma mesa com professores que integram o Neab e relataram suas experiências com o Núcleo

ForMação sócio-espacial 
peruana eM debate

O Laboratório de Plane-
jamento Urbano e Regional 
(Labplan) promoveu no dia 
10 de junho uma mesa redon-
da intitulada “Conversando 
sobre a Formação Sócio-Es-
pacial Peruana”. A atividade 
teve como convidado especial 

o professor Armen Mamigo-
nian, e também contou com os 
professores convidados: Ra-
quel Maria Fontes do Amaral 
Pereira, Maria Graciana Es-
pellet de Deus Vieira, Gabriel 
Di Bernardi, Lucas Ferreira e 
Lucas Benner.

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros foi criado em 2003

23



A C oordenação Geral de Estágios da Faed e a 
Coordenação de Estágios do curso de Pedago-
gia promoveram de 25 a 27 de junho mais uma 
edição do Seminário de Estágios da Faed.

Durante os três dias estudantes da oitava 
fase do curso de Pedagogia Educação Infantil 

e Orientação Educacional, e da disciplina de 
Pesquisa e Prática Pedagógica IV da sexta fase, 
apresentaram relatos de suas experiências em 
campo de estágio. Após as apresentações pro-
fessores orientadores, estudantes e demais par-
ticipantes debateram as práticas.

estudantes apresentaM 
experiências no seMinário

de estágios

O professor Lourival 
José Martins Filho, 
diretor de Ensino de 

Graduação da Faed ministrou 
no dia 9 de abril uma palestra 
na Associação Catarinense de 
Professores, sede de Canas-
vieiras.

A palestra teve como tema 
“Educação e Sociedade - Ce-
nários e Desafios” e integra 
uma das ações do Programa 
de Extensão TECER, coorde-
nado pelo professor. A palestra 
é fruto de sua pesquisa com 
egressos do curso de pedago-
gia da Faed.

“É uma alegria compar-
tilhar com os professores e 
professoras que fazem parte 
da Associação, que apresenta 
uma trajetória marcada pelo 
compromisso com a educação 
de Santa Catarina”, afirma o 

educador.
No dia 12 de junho o Centro 

Universitário para o Desenvol-
vimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi) sediou o 2º Fórum 
Regional das Licenciaturas, 
evento de grande importância 
para o Alto Vale, que contou 

com a participação de docen-
tes da região.

O diretor de Ensino minis-
trou palestra no evento e con-
textualizou sobre os desafios 
encontrados para formar do-
centes.

diretor de ensino palestra 
na acp e no FóruM regional 

das licenciaturas

A professora Vera Lúcia 
Gaspar da Silva, docente 
do Programa de Pós-gra-
duação em Educação da 
Faed, teve sua solicitação 
de bolsa para o seu Está-
gio Pós-doutoral aprovada 
pelo CNPq. 

Durante o período de 1º 
de agosto de 2013 a 31 ju-
lho de 2014, a professora 
desenvolverá estudos na 
Universidade do Estado 
de São Paulo (USP), no 
Programa de Pós-gradua-
ção em Educação, tendo 
como supervisora a pro-
fessora Denice Catani. O 
trabalho prevê missões no 
exterior que serão acom-
panhadas pelo professor 
António Nóvoa.

O projeto é intitulado 
“Objetos em Viagem: Dis-
cursos pedagógicos acerca 
do provimento material da 
escola primária em países 
ibero-americanos (1870-
1920)”. 

proFessora 
da Faed Fará 

estágio 
pós-doutoral 

na usp

Professora Vera Gaspar
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Um total de 
490 alunos 
dos cursos 
de gradua-
ção da Faed 

realizam estágios não-obri-
gatórios em empresas e 
instituições da região de 
Florianópolis. O número 
representa 50,7% do to-
tal de alunos regularmente 
matriculados nos cursos de 
Pedagogia, Bibliotecono-
mia, Geografia e História.

Segundo a Coordena-
dora de Estágios da Faed, 
professora Julice Dias, o 
acompanhamento que vem 
sendo feito junto às unida-
des concedentes tem sido 
muito positivo. “Os super-

visores costumam destacar 
a competência dos alunos 
na execução das ativida-
des para as quais são con-
tratados. Isso demonstra, 
além do mérito individual 
de cada um, que a forma-
ção que temos oferecido é 
capaz, sim, de atender de-
mandas do contexto profis-
sional”, afirma.

Julice também ressaltou 
a importância da presença 
da universidade junto às 
concedentes. “O fato de es-
tarmos presentes, avalian-
do em parceria, promove o 
desenvolvimento de ambas 
as partes, aumenta a visi-

bilidade dos 
nossos cursos 
e estreita os 
vínculos com 
a sociedade”, 
explica a pro-
fessora.

A Coor-
d e n a ç ã o 
de Está-
gios, com o 

apoio da Pró-Reitora 
de Ensino da Udesc, 
pretende elaborar 
um plano que for-
neça ainda mais 
subsídios à reali-
zação dos acom-
p a n h a m e n t o s 
em campo. 
“Em breve a 
Proen criará 
espaços de 
d i s c u s s ã o 
acerca dos 
estágios não 
obrigatór ios , 
no que con-
cerne especifi-
camente ao seu 

acompanhamento e avalia-
ção.”, acrescenta.

Estágio não-obrigatório é 
aquele que não faz parte da 
carga horária do curso, mas 
que enriquece o currículo e 

estimula o apren-
dizado do 
aluno.

Aluna de pedagogia em atividade com crianças durante estágio 

Mais de 50% dos estudantes da 
Faed realizaM estágios 

Levantamento 
foi feito pela 
Coordenação 
de Estágios

Professora Julice Dias, Coordenadora 
de Estágios da Faed
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GALERIA

Diretor de Extensão da Faed, Fábio Napoleão, com o Pró-reitor de Extensão e 

acadêmicos em visita à Universidade Estadual de Pronta Grossa (Paraná) para 

conhecer a estrutura e funcionamento do restaurante de campus | Junho

Oficina de cartazes no hall da Faed | junho

Equipe de diretores nas comemorações do Jubileu de Ouro | Maio

Acadêmicas da Faed medalhistas no Jiudesc 2013 levaram cartazes de protesto 

durante a premiação do evento | junho

Cerimônia de formatura da Faed | fevereiro 

Globo geodésico instalado no hall da Faed com apoio da Direção de Extensão foi utilizado 

para elaboração de cartazes para as manifestações de junho em Florianópolis | Junho

Exposição de desenhos do cartunista  Carlos Latuff durante a 

1ª Semana de Arte Popular na Faed | Abril



Professores Emerson Campos e Fábio Napoleão em con-

versa com estudantes sobre pauta de reivindicações dos 

alunos, durante ocupação da Reitoria da Udesc | março

Exposição de brinquedos artesanais, feitos 

com sucata por estudantes da 8ª fase do curso 

de Pedagogia – Educação Infantil | abril

Diretor de Ensino, Lourival José Martins Filho, e diretora de Ad-

ministração, Rosane Rosa, com o diretor geral do CAV, Cleimon 

Dias, na comemoração dos 40 anos do CAV em Lages | abril

Reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Joares Ponticelli, para solicitação de apoio 

para as comemorações do Jubileu de Ouro| abril

Debate entre as chapas “Contestado” e “Diversa”, concor-

rentes ao Diretório acadêmico Oito de Maio (DAOM) | maio

Nova gestão da Faed recepcionou professores e profes-

soras da Faed no Encontro Docente 2013 | fevereiro

Reunião com o presidente da Fundação Catarinense de 

Cultura, Joceli de Souza, para a disponibilização de 

apoio para os 50 anos da Faed.| abril

O vigilante da Faed, André, recebeu placa em homenagem aos terceirizados da copa, 

limpeza, manutenção e segurança, na passagem do Jubileu de Ouro da Faed | maio



por que optou pela Geologia?
“Sou filha de mãe geógrafa e pai enge-
nheiro agrônomo. Eles sempre valoriza-
ram muito as coisas da terra, as coisas 
naturais. Tenho dois irmãos geógrafos, eu 
geóloga e só uma irmã que é artista plás-
tica. A influência das Ciências da Terra 
foi muito forte. Sempre fui encantada em 
querer compreender o porquê das coisas, 
sempre gostei muito de rochas e minerais 
e nunca tive dúvidas sobre o curso que 
iria fazer. Considero que esta foi a base 
que recebi para me tornar pesquisadora. 
Escolhi a Geologia e hoje, já me aposen-
tando, tenho certeza que fiz o curso certo. 
E aqui na Udesc aprendi a gostar igual-
mente da Geografia.”

Fale sobre sua Trajetória profissional.
“Antes de ingressar na Udesc trabalhei 
por 15 anos em empresas mistas, empre-
sas do governo, projetos governamentais, 
o Projeto Radam Brasil, em Florianópo-
lis. Morei em Goiânia e trabalhei oito 
anos em Salvador, na Vale do Rio Doce. 
Quando terminei o mestrado decidi que 
não queria mais trabalhar e lidar com 
os “segredos de empresa”, eu sou uma 
pessoa mais social, mais preocupada em 
poder interferir e compartilhar o conhe-
cimento. Depois de 15 anos comecei a 
achar que na universidade eu poderia me 
sentir melhor, compartilhando e pensan-
do no coletivo. Entrei na Udesc em 1991 
como professora colaboradora. Em 1993 
abriu concurso e em 1994 ingressei como 
professora efetiva, junto com as profes-
soras Maria Graciana Espellet de Deus 
Vieira e Mariane Alves Dal Santo.”
                 
como percebeu as mudanças no curso 
de Geografia nestes 22 anos?
“Quando ingressei o curso de Geogra-
fia estava se expandindo com novos 
professores. Estava na fase final do des-
membramento dos cursos de História e 
Geografia, se tornando um curso de Geo-
grafia, licenciatura plena. Foram criados 
laboratórios e grupos de pesquisa, que 

fortaleceram o curso com mais conteú-
do, aumento das bolsas e o envolvimento 
dos alunos nas pesquisas, resultando na 
melhoria da qualidade da formação dos 
alunos. O Laboratório de Geologia e Mi-
neralogia foi formado já na estrutura da 
proposta inicial do curso, e inicialmente 
funcionava no porão da DAPE. Foram os 
alunos do curso de Geografia que ajuda-
ram, com carrinho de mão e pás, a limpar 
todo o espaço do porão para a instalação 

do laboratório de Geologia e de Carto-
grafia. Ajudei na organização dos móveis, 
do acervo de rochas. Começamos com 
muito improviso, trazíamos várias coisas 
de casa, depois chegaram equipamentos 
melhores, resultado de um convênio com 
a Alemanha. Hoje, o diferencial do nosso 
curso é trabalhar de modo integrado com 
as questões da sociedade (o econômico, 
o social), e da natureza, buscando suas 
interrelações e sua autonomia. Procura-
mos fortalecer esta parte e os trabalhos 
de campo. Fazer Geografia sem trabalho 
de campo, não é Geografia! Buscamos 
envolver mais de um professor para man-
ter viva esta interdisciplinaridade, carac-
terística do nosso curso. O departamento 
incentiva este trabalho em conjunto, que 
também acontece na pós-graduação.”

como se sente após 22 anos na Udesc?
“Ao ingressar como docente do curso de 
Geografia da Udesc, além de ter encon-
trado um lugar muito amistoso, com cole-
gas excelentes para desenvolver e traba-
lhar, eu aprendi muitíssimo sobre outras 
áreas da Geografia, como a geografia 
humana, e consegui perceber e trabalhar 
mais contextualizadamente a Geografia. 
Eu que fui formada para desvendar as 
rochas, conhecia a Terra para dentro, e a 
Geografia me fez  deter mais nas relações 
da Terra para fora. Dei aulas de Geomor-
fologia. Nestes 22 anos eu aprendi muito 
e acho que dei também minha contribui-
ção para o curso.”

Fale sobre sua militância na Udesc.
“Minha atividade militante também foi 
bem importante durante minha atuação 
pela Faed e Udesc. Fui representante 
da Faed no comando de greve em 2000, 
a “greve dos 100 dias”, onde estivemos 
envolvidos nas discussões sobre a Au-
tonomia Universitária, que estava por 
um fio, e as relações com o Governo do 
Estado. Desta greve resultou a criação 
da Aprudesc, da qual fui a primeira vi-
ce-presidente, junto ao professor Flávio 
Licarião, da FEJ, que era o presidente. 
Sempre ocupei vagas de representação 
docente nos conselhos superiores da Uni-
versidade: Consepe, Consuni, Consad 
e Concentro, fui vice-chefe do Departa-
mento de Estudos Geo-históricos e coor-
denadora do curso de Geografia de 1998 
a 2001 por dois mandatos, coordenei os 
cursos de Especialização em Educação 
Ambiental de 1995 a 2001, e o curso de 
Gestão de Riscos de Desastres e o curso 
de Mestrado do MPPT, de 2007 a 2010.”

Quais os planos para o futuro?
“Participo da comissão de avaliação da 
Capes, na área de Planejamento e recen-
temente fui indicada como Coordenadora 
Adjunta dos Mestrados Profissionais na 
área, até a metade do ano que vem. Na 
Faed vou continuar comprometida com 
o grupo de mestrado, onde tenho quatro 
orientações. Na Geografia somos um gru-
po pequeno e temos responsabilidade na 
área de pesquisa. Enquanto não tiver um 
fortalecimento da área não pretendo sair. 
Quero me integrar junto à gestão de Uni-
dades de Conservação (UCs), que sempre 
são carentes de pessoal capacitado. Con-
sidero que posso ajudar na consolidação 
destas unidades, pois sempre tive atuação 
nos conselhos de diversas UCs, como re-
presentante da Udesc.”

Maria Paula casagrande MariMon
Prata da Casa

A professora Maria Paula 
Casagrande Marimon é 
docente do Departamento 
de Geografia da Udesc 
desde 1991. Após 

uma brilhante trajetória acadêmica a 
professora se aposenta em 2013, deixando 
na Faed e na Udesc os resultados de suas 
pesquisas, seu trabalho, sua militância, 
além da admiração dos alunos, técnicos e 
colegas professores.

Nascimento: 11 de fevereiro de 1955
Naturalidade: Porto Alegre (RS)
Formação: Graduada em  Geologia 
(Unisinos, 1977), Mestrado em Geoquímica 
e Meio Ambiente (UFBA, 1990, Doutorado 
em Geociências, área de concentração em 
Geoquímica Ambiental, (UFRS, 2006), 
Estágio doutoral no Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung UFZ, Alemanha.
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