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Expediente

Faed fará inauguração do 
prédio novo em 8 de maio de 2015

O diretor-geral da Faed, Emerson Campos, participou, 
em setembro, em Portugal e na Itália, de uma 
série de ações voltadas à internacionalização da 

Faed junto a três universidades e a dois centros de estudos 
europeus.
Em Portugal, o diretor-geral integrou, juntamente com 
o reitor da Udesc, Antônio Heronaldo de Sousa, e com o 
diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da 
Udesc, Leandro Zvirtes, a assinatura de um convênio entre 
a Universidade do Minho e a Udesc, que deverá viabilizar o 
curso de doutorado em Educação para docentes das duas 
instituições.
Na Itália, Emerson Campos participou de eventos 
relacionados ao transnacionalismo contemporâneo, além 
de firmar acordos entre importantes instituições europeias, 
como a Universidade de Firenze, onde ministrou uma 
conferência sobre a imigração entre brasileiros e italianos, 
com a participação do professor Milton de Andrade, do 
Centro de Artes (Ceart), da Udesc. 

Diretor-geral participa de 
eventos na Itália

Professores Emerson Campos e Milton de Andrade 
em evento na Itália 

● ●	 ●	 ●

Editorial

A Direção de Pesquisa e Pós-graduação da Faed 
informou que todos os docentes do Centro que 
concorreram ao Edital da Fundação de Amparo a 

Pesquisa e Inovaçãodo Estado de Santa Catarina - PAP/
FAPESC 2014, foram contemplados com recursos.
Também receberam recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológioc (CNPq) os 
seguintes projetos:
Edital universal CNPq:
- Tempo presente e instituições de isolamento social em 
Santa Catarina: perscrutando histórias marginas (1930-
1911) - Professora coordenadora: Viviane Trindade Borges.
- Objetos em Viagem: Provimento material da escola 
primária em países ibero-americanos (1870 -1920) - 
Professora coordenadora: Vera Lucia Gaspar da Silva.
Edital de Ciências Humanas CNPq:
- Reconfigurações da segregação urbana: trabalho, 
moradia e pobreza na grande Florianópolis - Professor 
coordenador: Francisco Canella.

Pesquisadores da Faed são 
contemplados com recursos 

da Fapesc e CNPqNeste boletim, o último de 2014, temos a 
enorme satisfação de verificar quanto a 
Faed trabalha auxiliando substancialmente 

a produção do conhecimento, o agente 
transformador da realidade.  Um simples olhar 
nas páginas que seguem (e são muitas), indica 
como trabalhamos nos três segmentos que 
constroem nosso Centro e o tornam cada dia 
mais vivo: estudantes, técnicos e docentes. 
Realizamos eventos inúmeros, com qualidade 
e projeção nacional e internacional. Ainda no 
início do segundo semestre consolidamos a 
nova identidade visual da Faed e, no apagar 
das luzes deste ano produtivo, conseguimos a 
confirmação da data de inauguração do edifício 
novo do Centro. Assim, em oito de maio, quando 
a Faed celebrará seus 52 anos, e no mês que a 
Udesc completará 50 anos, realizaremos por fim 
a inauguração do novo espaço físico, com uma 
estrutura adequada a um Centro tão dinâmico 
como o nosso. As imagens e textos que temos 
oportunidade de perceber aqui bem indicam a 
vivacidade faediana! 
Que todos tenhamos  boas festas e um ano novo 
repleto de realizações!
Emerson César de Campos
Diretor Geral FAED/UDESC
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AFaed lançou em agosto sua 
nova identidade visual. No 
início do ano a  Direção-

Geral solicitou ao Laboratório de 
Design (LabDesign), do Ceart, a 
elaboração de um estudo para 
desenvolvimento e atualização da 
identidade visual.
Em 51 anos, nenhum estudo havia 
sido realizado para atualização da 
logo da Faed. Para o diretor-geral, 
Emerson Campos, a alteração 
foi necessária levando em conta 
as mudanças ocorridas nessas 

cinco décadas e a realidade de 
uma instituição de ensino superior 
referência nas suas áreas de 
conhecimento.
O projeto envolveu uma pesquisa 
do LabDesign com a comunidade 
acadêmica da Faed para posterior 
desenvolvimento de propostas.
A nova identidade visual da Faed 
foi apresentada ao Conselho de 
Centro (Concentro) de julho e foi 
aprovada por unanimidade pelos 
conselheiros.

Faed lança nova identidade visual

A Direção-Geral da Faed realiza 
desde o início do ano uma série de 
reuniões com a Reitoria da Udesc 

com o objetivo de deliberar sobre ações 
que priorizem a conclusão e ocupação 
do prédio novo.
Entre as prioridades estão a instalação 
da rede lógica, de ar condicionado,  
a readequação do layout e divisórias 
conforme decisão da Comissão de 
Espaço Físico, e a aquisição de mobiliário.
Na última reunião, realizada em 11 de 
dezembro, participaram o reitor da 
Udesc, Antônio Heronaldo de Sousa, o 
vice-reitor Marcus Tomasi, o diretor-geral 
da Faed, Emerson Campos, o pró-reitor de 
Administração, Vinicius Perucci, o diretor 
de Extensão, Cultura e Comunidade da 
Faed, Fábio Napoleão, e o Coordenador 

de Engenharia, Projetos e Obras da 
Udesc, Edy Genovez Luft. 
No encontro foram definidos os próximos 
passos para a conclusão da edificação 
e definida a data de inauguração do 
prédio. A cerimônia será em 8 de maio 
de 2015, em comemoração aos 52 anos 
da Faed e 50 anos da Udesc.
“A direção trabalha diuturnamente 
junto à Reitoria para garantir as novas 
instalações à comunidade acadêmica. 
A nova edificação contará com amplo 
espaço para os segmentos docente, 
discente e técnico, obtido por meio da 
participação de representantes de todas 
as categorias. Os trabalhos continuarão 
intensos em 2015 visando a conclusão 
total do prédio e sua inauguração em 8 
de maio”, destaca o diretor-geral.

Meta da direção é inaugurar o prédio no 
primeiro semestre de 2015

● ●	 ●	 ●

Faed fará inauguração do 
prédio novo em 8 de maio de 2015

● ●	 ●	 ●

Foi inaugurado em 4 de novembro o espaço destinado 
ao Laboratório de Vivências e Alternativas Lúdicas 
(Lalu), a Brinquedoteca da Faed. 

O ato de inauguração contou com a presença do pró-
reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Mayco Morais 
Nunes, do diretor-geral, Emerson Campos, da diretora 
de Ensino, Márcia Kroeff, da chefe do departamento de 
Pedagogia, Julice Dias, além de docentes, acadêmicos e 
técnicos universitários do centro.
Para marcar a inauguração o programa de Extensão 
“Brinquedos e Brincadeiras: Um Caleidoscópio de Ideias” 
organizou no térreo da Faed a 1ª Praça de Brinquedos e 

Brincadeiras, com a participação de crianças das creches 
Júlia Maria Rodrigues e Flor do Campus, que são campo 
de estágio de acadêmicos de Pedagogia da Faed.
O professor Adilson de Ângelo, coordenador do Programa, 
agradeceu o empenho da gestão do centro para a 
viabilização da Brinquedoteca, que é uma exigência do 
Ministério da Educação para instituições que oferecem o 
curso de Pedagogia. 
“O espaço atual ainda é provisório. Com a inauguração 
do prédio novo da Faed a Brinquedoteca ocupará uma 
sala mais ampla e adequada”, salientou o diretor-geral.

Brinquedoteca da Faed é inaugurada
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Faed promove café e 
palestra para os servidores 

ADireção Geral e a Direção de Ensino de Graduação 
da  Faed promoveram no dia 24 de julho uma 
confraternização de boas-vindas ao segundo 

semestre para docentes e técnicos universitários do centro.
Foi servido um café da manhã para os participantes 
e em seguida o professor Markus Vinicius Nahas
palestou sobre “Qualidade de vida no contexto 
universitário”.

Gênero é tema de
palestra na Faed 

O Laboratório de Estudos de Gênero e Família, 
(Labgef), o Departamento de Ciências Humanas 
e o Departamento de Pedagogia da Faed 

promoveram em 8 de agosto a palestra “O Gênero faz 
Diferença no Mundo?”. 
A atividade foi ministrada pela professora Ines Senna 
Shaw (Nassau Community College - Suny), dos Estados 
Unidos. Após a palestra os participantes debateram 
sobre a temática.

Professor Makus Nahas em palestra para os servidores
Palestrante Ines Senna Shaw, dos Estados Unidos

Faed realiza cerimônia de 
formatura 2014/1

A Faed realizou no dia 12 de agosto a cerimônia 
de outorga de grau dos formandos e formandas 
de 2014-1 dos cursos de Geografia, História e 

Pedagogia.
A solenidade foi realizada no Teatro Governador Pedro 
Ivo, em Florianópolis. Colaram grau 39 formandos dos três 
cursos. O patrono da cerimônia foi o professor Ricardo 
ad’Víncula Veado.

● ●	 ●	 ●

Cêrimonia foi realizada no Teatro Governador Pedro Ivo 

Uma comitiva da Reitoria da Udesc integrada pelo 
reitor, Antonio Heronaldo de Sousa, vice-reitor, 
Marcus Tomasi, e pela equipe de pró-reitores, 

Procuradoria Jurídica, Secretaria de Comunicação e 
chefia de gabinete, participou em 3 de novembro de uma 
reunião com servidores e acadêmicos da Faed.
O objetivo foi apresentar os resultados do Plano de Gestão 
2012-2016 e dialogar com professores, técnicos e alunos 
do centro.
Os diretores e diretoras, chefes de departamento, 
coordenadores de Programas de Pós-Graduação e 
técnicos universitários da Faed apresentaram à comitiva 
uma série de demandas e sugeriram melhorias em diversos 
setores e procedimentos.
Foram sugeridas melhorias nos fluxos e tramitações internas, 
necessidade de ampliação do quadro de técnicos 

Comitiva da Reitoria participa de reunião 
com servidores da Faed

e capacitações para os servidores, priorização para 
questões de infraestrutura como a nova subestação do 
Campus I, além de agilidade na tramitação de processos 
visando a inauguração do novo bloco da Faed no primeiro 
semestre de 2015.

● ●	 ●	 ●
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O Grupo de Estudos Freirianos da Faed realizou 
entre 1º e 3 de setembro o 3º Colóquio Paulo 
Freire – Diálogos Freirianos. O tema abordado 

nesta edição foi a Relevância da Pedagogia de Paulo 
Freire na História e na Educação do Tempo Presente. 
O colóquio foi o primeiro evento realizado no auditório do 
prédio novo da Faed, que levará o nome de “Auditório 
Paulo Freire”, conforme decisão do Conselho de Centro 
em 2013. 
Cerca de 200 pessoas participaram das atividades 
da programaçao, que teve conferências, momentos 
culturais, círculos de cultura e círculos gnosiológicos. 
De acordo com o professor e coordenador do evento, 
Adilson de Ângelo, o evento teve como ponto de partida 
a reflexão sobre a prática educativa.

3º Colóquio Paulo Freire foi o primeiro evento 
no auditório novo da Faed

O Programa de Educação Tutorial – PET Geografia, 
da Faed, completou 20 anos em 2014 e organizou 
uma programação especial para marcar a data, 

organizada pelos integrantes do PET.
No dia 4 de setembro foi realizado um evento 
comemorativo com palestra e oficinas.
A palestra “Paisagem: Leitura do Espaço Geográfico”, 
ministrada pelo professor Roberto Verdum, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
encerrou as atividades.

PET Geografia
comemora 20 anos

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab), por meio dos programas de 
Extensão coordenados pelos professores Paulino de Jesus Francisco 
Cardoso e Claudia Mortaria Malavota, promoveu em 5 de setembro 

a primeira palestra do Ciclo de Palestras Africanidades, Cultura e Cidadania. 
Intitulada “Antropologia da Morte: Os Rituais de Benin”, a atividade foi 
ministrada pelo professor Hippolyte Brice Sogbossi, da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), natural de Benin, na África.

Neab organiza ciclo de palestras sobre 
Africanidades, Cultura e Cidadania

O Centro Acadêmico de História (CAH), o 
Departamento de História e o Programa de Pós-
Graduação em História (PPGH) promoveram 

entre 9 e 12 de setembro a 5ª Semana Acadêmica de 
História.
O evento abordou a temática “História e segredo: 
dimensões entre o público e o privado” e contou com 
conferências, mesas redondas, minicursos, debates e 
apresentações de trabalhos.
A semana foi idealizada e organizada por acadêmicos 
de História da Faed em busca de inovação para o curso, 
agregando experiência para futuros profissionais da 
área.

Faed realiza 5ª  Semana 
Acadêmica de História

● ●	 ●	 ●

● ●	 ●	 ●

Conferência de abertura ministrada pelo professor Afonso 
Celso Scocuglia da Universidade Federal da Paraíba
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O Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental (MPPT), em parceria 
com a Universidade Bridgewater State, dos Estados 

Unidos, realizaram, entre 17 e 19 de setembro na Faed, o 2º 
Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento 
(SNPD).
O evento abordou três áreas temáticas: Planejamento Territorial, 
Desenvolvimento Socioambiental e Inovação Aplicada ao 
Planejamento e contou com 500 participantes inscritos em 
mesas-redondas, conferências, palestras, apresentações de 
trabalhos e minicursos.
De acordo com o professor Francisco Henrique de Oliveira, da 
comissão organizadora, a grande atração do seminário foi o 
Globo EarthView, um globo gigante, vindo da Universidade 
Bridgewater State. O globo recebeu alunos do ensino 
fundamental e médio de escolas de Florianópolis, para aulas 
de Geografia em seu interior.
Em paralelo ao SNPD foram realizados: o Workshop 
Internacional em Planejamento e Desenvolvimento, o 14º 
Simpósio de Geografia da Udesc (SIMGeo) e o 4º Encontro 
dos Mestrados Profissionais da área de Planejamento Urbano e 
Regional/Demografia da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

2º Seminário Nacional de Planejamento e 
Desenvolvimento contou com 500 participantes

O Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 
(Prapeg), Departamento de Pedagogia, Diretório 
Acadêmico Oito de Maio (Daom) e Associação 

dos Docentes da Faed (AdFaed), promoveram de 15 a 
19 de setembro a Semana da Pedagogia 2014. O evento 
teve como tema “Pedagogia: Formação e Políticas de 
Educação Básica”.
Uma das atrações da Semana da Pedagogia foi a exposição  
intitulada “FAED/UDESC - 50 Anos de Educação (1963/2013)” 
organizada pelas professoras Gladys Mary Ghizoni Teive e 
Zenir Maria Koch, da Faed, e Leda Scheibe da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

Faed realiza Semana da Pedagogia 2014

● ●	 ●	 ●

● ●	 ●	 ●

O PET Geografia da Faed realizou, em 24 de 
outubro, mais uma edição do projeto Palavra de 
Mestre. O professor Lucas dos Santos Ferreira, do 

departamento de Geografia, apresentou sua dissertação 
de mestrado intitulada “Desenvolvimento Econômico e 
Questão Nacional na Argentina”.
O palestrante é graduado em Geografia pela Udesc 
e mestre pela Universidade de São Paulo (USP). 
Compareceram à apresentação acadêmicos e 
docentes da Faed. Em seguida foi realizado um debate 
sobre o tema da dissertação.

Projeto do PET Geografia apresenta 
dissertação sobre a Argentina

O Laboratório de Vivências e Alternativas Lúdicas 
(Lalu) e o Grupo de Estudos em Educação Infantil 
(Gedin) da Faed em parceria com o Núcleo de 

Estudos e Pesquisa da Educação na Pequena Infância 
(Nupein) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) promoveram em 1º de dezembro a roda de 
conversa “Educação da infância, gênero e brincadeiras”.
A atividade contou com a presença da professora 
Daniela Finco, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), além de docentes da Faed e rede pública de 
ensino

Educação na infância é tema de 
roda de conversa na Faed
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MPPT entrega livros em 
prefeituras catarinenses

O reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa,  
o diretor-geral da Faed, Emerson Campos 
e as professoras do Mestrado Profissional 

em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental (MPPT), Isa de Oliveira Rocha e Maria 
Paula Casagrande Marimon, visitaram em agosto as 
prefeituras de Alfredo Wagner e Bom Retiro.
O objetivo foi realizar a entrega do livro “Diagnóstico 
Socioambiental e Proposições de Planejamento 
Territorial: Alfredo Wagner e Bom Retiro (Santa Catarina)”, 
organizado pelas professoras do MPPT após uma série 
de pesquisas realizadas por docentes e  mestrandos do 
MPPT, e por acadêmicos de graduação em Geografia 
nos dois municípios.
Os exemplares serão distribuídos em escolas e servirão 
de base para elaboração de políticas públicas nos 
municípios.

Entrega dos livros na prefeitura de Bom Retiro

Prefeito de Alfredo Wagner recebeu os exemplares

O Departamento de Biblioteconomia e o Programa 
de Pós-Graduação em Gestão da Informação 
(PPGInfo) promoveram entre 18 e 21 de agosto a 

3ª Semana de Interatividade em Biblioteconomia,  com o 
tema “Gestão da Informação nas Organizações”. 
O evento contou com a participação de alunos, 
professores e profissionais da área em palestras, debates 
e cursos. 
A aula magna do PPGInfo “Particularidades e Desafios 
do Mestrado Profissional” proferida pela professora Nair 
Kolbaish, da Universidade de São Paulo (USP), abriu a 
programação.
A semana contou com a presença de palestrantes da 
Udesc, Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e Sebrae.

Aula magna do PPGInfo abre 
3ª Semana da Interatividade

 em Biblioteconomia

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) 
realizou no dia 4 de dezembro na Faed a aula 
magna de encerramento do semestre.

A aula teve como tema “A formação de identidades 
árabe islâmicas em Santa Catarina no Tempo Presente: 
migrações, fronteiras e conflitos”, e foi ministrada pelo 
professor José Cairus (Tufy), doutor em História pela 
Universidade de York, no Canadá, e que está realizando 
estágio pós-doutoral no PPGH.
O professor também proferiu uma palestra no dia 25 de 
novembro com o tema “Diáspora Islâmica de ‘Áfricas’ 
Contemporêneas: Os ganeses em Criciúma (SC)”. 
A atividade foi organizada pelo PPGH, Laboratório de 
Estudos de Cidades (LEC), e Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros (NEAB). 

O Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da Udesc e da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) realizaram em 20 de 

agosto a aula inaugural dos PPGEs.
A atividade foi ministrada pelo professor Lucídio 
Bianchetti, da UFSC, e abordou o tema “Orientação 
e escrita de dissertações e teses: que locus, espácio-
temporal é esse?”.

PPGH promove aula 
magna de encerramento 

do semestre

Udesc e UFSC realizam aula 
inaugural dos PPGEs

● ●	 ●	 ●

● ●	 ●	 ●
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A Udesc recebeu entre 26 e 
29 de outubro a 10ª Anped 
Sul - Reunião Científica 

da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação. 
O evento foi organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) e pelo Fórum Sul de 
Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação.
Mais de dois mil educadores 
da Região Sul participaram da 
programação que debateu “A 
pesquisa em educação na Região 
Sul: percursos e tendências”. O 
evento contou com conferências, 
eixos temáticos, apresentações de 

trabalhos, lançamento de livros, 
sessões especiais, reuniões científicas 
e uma diversificada programação 
cultural. Um dos destaques foi o Ciclo 
de Cinema, que exibiu diversos curtas-
metragens, inclusive documentários 
inéditos.
Os pesquisadores apresentaram 
durante os quatro dias o andamento 
de seus trabalhos, fornecendo um 
amplo panorama da pesquisa 
feita atualmente no Sul do Brasil. A 
coordenadora do evento, professora 
Geovana Lunardi Mendes, explica 
que a 10ª Anped Sul debateu a 
internacionalização da pesquisa, a 
ética e o papel das fundações de 

apoio e realizou um balanço das 
avaliações dos programas de pós-
graduação.
A conferência de abertura contou 
com o professor Danilo Romeu Streck, 
da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). No encerramento o 
conferencista foi o professor Roger 
Dale, da Universidade de Bistrol, do 
Reino Unido, que falou sobre “Poder, 
Política e Políticas Educacionais”.
Em paralelo à 10ª Anped Sul, foram 
realizados o 4º Fórum de Editores de 
Periódicos em Educação da Região 
Sul e o 8º Fórum de Secretários de Pós-
Graduação em Educação da Região 
Sul. 

10ª  Anped Sul recebe mais de dois mil 
pesquisadores na Udesc

Professor Roger Dale, da Univerisdade de Bistrol, no Reino UnidoEvento movimentou a Udesc durante quatro dias

A Direção de Pesquisa e Pós-graduação divulgou os professores da Faed que farão estágio pós-doutoral em 2015:

Adilson de Angelo - Fevereiro de 2015 a Janeiro 2016 - Universidade do Minho - Portugal - CAPES 
Celso João Carminati - Março de 2015 a Fevereiro de 2016 - Universitá Degli Studi di Bergamo - Itália e Universidade de 
Lisboa - CAPES
Cristiani Bereta da Silva - Fevereiro a Julho de 2015 - Alcala de Henares - Espanha - CAPES
Janice Gonçalves - Agosto a Dezembro de 2015 - Pontifícia Universidad Catolica de Chile, em Santiago 
Mariana Rangel Joffily - Agosto de 2015 a Julho de 2016 - Universidade Brown - EUA - Capes/Fulbright
Martha Kaschny Borges - Janeiro de 2015 a Junho de 2015 - Université Aix-Marseille - França - CAPES
     Julho de 2015 a Dezembro de 2015 - Universidad de Barcelona - Espanha - CAPES

Professores da Faed irão realizar estágio pós-doutoral em 2015

A Revista Tempo e Argumento da Faed passou a 
publicar três números em 2014 e foi contemplada com 
R$ 15 mil por meio do edital do CNPq para apoio a 

publicações. 
De acordo com a diretora de Pesquisa e Pós-graduação 
da Faed, Silvia Maria Favero Arend, estes recursos serão 
utilizados para pagamento de revisões e traduções dos 
artigos científicos.
A Revista Linhas publicará três números em 2015. A publicação 
lançou em outubro um dossiê sobre o livro “Os herdeiros”, de 
Pierre Bourdieu.
A Revista Percursos publicou dossiês organizados por 
diferentes departamentos da Faed.

● ●	 ●	 ●

Revistas da Faed recebem recursos e
 ampliam número de edições

● ●	 ●	 ●
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A delegação da Faed conquistou oito 
medalhas e três troféus na edição 2014 
dos Jogos de Integração dos Servidores da 

Udesc – Jisudesc. 
Foi o maior número de medalhas já obtidas por 
servidores da Faed nos jogos: quatro medalhas de 
ouro, duas de prata e duas de bronze. Em 2013 
foram conquistadas sete medalhas, e nas edições 
de 2012 e 2011 o centro foi premiado em quatro 
modalidades.
“O desempenho da Faed nos jogos está 
melhorando a cada edição, mas ainda temos o 
desafio de aumentar a participação dos servidores, 
técnicos e docentes, visando incentivar a prática 
desportiva nas modalidades coletivas, o lazer e a 
integração entre os centros da universidade nas 
demais modalidades”, declara o diretor-geral, 
Emerson César de Campos.
Para o diretor de Extensão, Cultura e Comunidade, 
Fábio Napoleão, o sucesso da Faed no Jisudesc 
2014 foi conquistado pela ampliação da 
participação dos servidores e também pelo 
empenho do técnico universitário Daniel Kalil, 
chefe da delegação da Faed.

Faed conquista oito 
medalhas no Jisudesc

Canastra Masculino – 1º lugar (Troféu) – Heverton Vieira da Silva e 
Nilvânio Batista de Souza
Tênis de Mesa masculino – 1º lugar (Troféu) – Lucas dos Santos Ferreira
Natação 50m Borboleta – 1º lugar – Heverton Vieira da Silva
Xadrez Feminino – 1º lugar (Troféu) – Andréia Paternolli
Xadrez Masculino – 2º lugar – Guilherme Medeiros
Sinuca Masculino – 2º lugar – Daniel da Costa Branco Kalil e Fernando 
Meira Junior
Bocha Masculino – 3º lugar – Fábio Napoleão, Daniel da Costa 
Branco Kalil e Emerson César de Campos
Dominó Masculino – 3º lugar – Christian dos Santos Souza e Fernando 
Meira Junior

Quadro de Medalhas

Para marcar o início do segundo semestre letivo e promover a 
interação entre os estudantes do Campus 1 da Udesc, alunos da 
Faed, Ceart e Esag, realizaram, de 30 de julho a 1º de setembro a 

“Semana Integra Udesc – No Inverno!”.
Foram três dias de apresentações musicais e teatrais, oficinas de estêncil, 
debate sobre universidade popular e políticas públicas na educação, 
além de diversas rodas de conversas.
O evento foi organizado pelo Diretório Acadêmico Oito de Maio 
(Daom) da Faed; Diretório Acadêmico de Artes (Dart) e programa Luz 
Laboratório Cênico, do Ceart; Diretório Acadêmico de Administração e 
Gerência (Daag) e Centro Acadêmico Cinco de Julho (Cacij), da Esag.

Semana Integra marca início do 2º semestre na Udesc

● ●	 ●	 ●

● ●	 ●	 ●

A Atlética da Faed (Afaed) e a Direção de Extensão, 
Cultura e Comunidade, com apoio da Pró-reitoria 
de Extensão, Cultura e Comunidade, promoveram 

em 18 de outubro a Copa Faed.
O evento, realizado na Astel, teve como objetivo integrar 
discentes, docentes, técnicos universitários e egressos da 

Faed, do Centro de Artes (Ceart), do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid) e da Reitoria. 
Foram disputadas medalhas e troféus nas modalidades 
de Futsal masculino e feminino além de jogos sedentários 
como truco, xadrez, dominó e pife. 

Copa Faed integrou alunos, docentes e técnicos
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Foi realizado em 13 de agosto, no Hall da Reitoria da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), o pré-lançamento do livro “Histórias na Ditadura: Santa Catarina 
(1964-1985)”, organizado pelo professor Reinaldo Lindolfo Lohn, do departamento 

de História da Faed, e pela professora Ana Lice Brancher, da UFSC.
A obra, publicada pela Editora da UFSC, conta com artigos de autoria dos professores 
Luiz Felipe Falcão, Sílvia Maria Fávero Arend e Luisa Tombini Wittmann, do departamento 
de História da Udesc, entre outros pesquisadores.
O lançamento da obra foi em 21 de agosto no Centro Integrado de Cultura (CIC), em 
Florianópolis.

Professor lança livro sobre a ditadura

Organizadores do livro professor Reinaldo 
L. Lohn e professora Ana Lice Brancher

O programa de extensão Civilização, Filosofia e Interpretação 
promoveu em 7 de novembro o Colóquio Civilização 2014. O 
evento abordou a temática “Leitura e escrita na construção do 

conhecimento” e foi realizado na Faculdade Municipal de Palhoça.
O evento, de caráter multidisciplinar, teve como eixo unificador a atividade 
reflexiva de interpretação, e sua relação com o ensino e a cultura.
Os trabalhos apresentados no evento em 2013 resultaram na publicação do 
livro “O discurso da civilização e o discurso da barbárie”, organizado pelo 
professor José Cláudio Morelli Matos, coordenador do programa. A obra 
foi lançada em 9 de dezembro durante o encerramento das atividades do 
Programa Civilização 2014.

Programa de Extensão Civilização publica livro

O Programa de Pós-
graduação em História 
(PPGH) da Udesc promoveu, 

de 13 a 15 de outubro, o 2º Seminário 
Internacional História do Tempo 
Presente. O evento reuniu cerca 
de 500 participantes durante os três 
dias de programação.
A abertura, realizada no Teatro 
Pedro Ivo Campos, teve como 
conferencista o historiador francês 
Henry Rousso, do Instituto de 
História do Tempo Presente de 

Paris. Mesas redondas e simpósios 
temáticos articularam trabalhos 
de pesquisadores interessados 
em refletir sobre a História do 
Tempo Presente. A conferência 
de encerramento foi proferida 
pelo historiador Alexander Freund, 
da Universidade de Winnipeg, no 
Canadá.
Uma das atrações do seminário foi 
a sessão de lançamentos de livros, 
inclusive títulos de docentes da 
Faed.

PPGH organiza 2º Seminário Internacional 
História do Tempo Presente

Professora Gladys Mary 
Ghizoni Teive lançou o livro 
“Professor Areão: Experiências 
de um bandeirante paulista 
do ensino em Santa Catarina 
(1912-1950)”

Professora Silvia Maria Favero 
Arend lançou o livro “Um país 
impresso: História do tempo 
presente e revistas semanais 
no Brasil (1960-1980)”

Professor Tito Senna publicou 
o livro “Sexualidades, 
Estatísticas e Normalidades: 
a persona numerabilis nos 
Relatórios Kinsey, Masters & 
Johnson e Hite”

Professor Reinaldo Lindolfo 
Lohn autografou o livro 
“Histórias na Ditadura: Santa 
Catarina (1964-1985)”

● ●	 ●	 ●

Conferência de abertura com o historiador 
francês Henry Rousso 
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As turmas da segunda 
e terceira fases do 
curso de Pedagogia 

da Faed, na disciplina 
“História e Educação”, 
ministrada pelo professor 
Norberto Dallabrida, 
publicaram em setembro 
um caderno especial no 
Jornal da Educação com 
a temática “Renovação 
Pedagógica no Século XX”.
O caderno é resultado 
do trabalho dos alunos 
e alunas, agrupados em 
equipes, que escolheram 
matrizes pedagógicas que 
renovaram a educação 
durante o século XX, 

especialmente aquelas do 
movimento da Escola Nova. 
O caderno também 
apresenta textos dos 
professores Adilson de 
Ângelo, Gladys Mary Ghizoni 
Teive e Norberto Dallabrida, 
da Faed, e dos professores 
Rui Trindade e Ariana 
Cosme, da Universidade 
de Porto em Portugal, que 
escrevem sobre a “Escola 
da Ponte”.
O caderno foi lançado na 
Faed em 17 de setembro 
e integrou a programação 
da Semana da Pedagogia 
2014.

Turmas de Pedagogia publicam 
caderno especial no Jornal da Educação

Confira o jornal em: 
www.faed.udesc.br/jornaleducacao

A Faed esteve presente, por meio dos acadêmicos e 
coordenadores do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (Pibid) História, Geografia 

e Pedagogia, no 2º Seminário de Iniciação à Docência, 
organizado pela A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) da Udesc. 
O evento, realizado em 6 de novembro, contou com 
a participação de acadêmicos bolsistas do Pibid, 
coordenadores institucionais e professores coordenadores 
das áreas de licenciaturas da Udesc e da área 
interdisciplinar, além de supervisores das escolas da rede 
pública municipal e estadual.
O seminário proporcionou trocas de experiências das 
práticas de iniciação à docência desenvolvidas pelos 
alunos bolsistas do Pibid, que também ministraram oficinas 
e minicursos sobre assuntos como sustentabilidade, uso 
da maquete no ensino da Geografia, literatura africana, 
contação de histórias, cinema e educação.

A palestra “Processos educativos e modelos atuais de 
ensino”, ministrada pelo professor Casemiro José Mota, do 
campus de Araquari do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), encerrou as 
atividades.

PIBID da Faed presente no 
2º Seminário de Iniciação à Docência

● ●	 ●	 ●

● ●	 ●	 ●

Acadêmicos do PIBID Geografia da Faed

O  PET Geografia da Faed realizou em 26 de novembro o 
lançamento do terceiro livro do grupo.

A segunda edição dos “Cadernos do Observatório 
Geográfico da Grande Florianópolis do PET Geografia 
UDESC”, é organizada pela professora vera Lucia Nehls Dias, 
tutora do grupo, e pelos acadêmicos do PET.
O livro conta com artigos abordando diversos temas no 
âmbito geográfico. Foram reunidas obras relacionadas ao 
desenvolvimento sócio-espacial da Grande Florianópolis, a 
partir de amplas vertentes, pautadas no uso e ocupação 
do solo, expansão imobiliária, e seus respectivos impactos, 
gerenciamento costeiro, territorialidades, geotecnologias, 
gestão territorial, entre outros.

PET Geografia da Faed lança terceiro livro

Turmas da segunda e terceira fases de Pedagogia 
com o professor Norberto Dallabrida

Lançamento foi realizado no hall do prédio novo da Faed
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A Faed realizou de 22 a 24 de setembro as apresentações 
no 24º Seminário de Iniciação Científica da Udesc. O 
evento, realizado anualmente, é dedicado à pesquisa 

institucional, com apresentações de trabalhos de alunos de 
graduação que fazem parte dos programas de iniciação 
científica da Udesc e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
Na Faed seminário contou com apresentações de 64 bolsistas 
de iniciação científica nas áreas de Biblioteconomia, Ciências 
Sociais, Educação, Geografia e História.

Faed integra 24º Seminário de Iniciação Científica

A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação  da Faed realizou em dia 27 de 
novembro, uma cerimônia para a entrega de menções honrosas aos 
bolsistas de Iniciação Científica do centro.

“Entregamos a menção honrosa para os discentes avaliados pelo professor 
externo”, explica a diretora de Pesquisa e Pós-Graduação, Silvia Maria Fávero 
Arend.
Receberam a homenagem os bolsistas: Ana Carolina Plentz de Oliveira, André 
Luis da Silva Bertoncini, Betina de Gasper, Bruna Salete Antunes, Camila Camargo, 
Carolina Datria, Flávia de Freitas Souza, Jéssica Cristina Back Gamba, Jéssica 
Gerente, Lívia Bernardes Roberge, Lucas Santos, Mellany Mattos, Pedro Savas 
Senna e Valdeci Reis.

Bolsistas de Iniciação Científica da Faed 
recebem menção honrosa

● ●	 ●	 ●

O Laboratório das Relações de Gênero e Família (Labgef), da 
Faed, promoveu em novembro uma ação com o tema “20 
dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”.

O evento teve inicio no dia 14, com a exibição do filme “Histórias 
Cruzadas”. Após foi realizado um debate sob coordenação 
da professora Glaucia de Oliveira Assis e Samira Moratti Frazão, 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH). 
No dia 20 a programação contou com duas palestras:  “Violências 
contra a Mulher e Lei Maria da Penha” com a professora Claudia 
Regina Nichnig, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
e “Violência e afetos em Portugal”, ministrada pela professora  
Cristiana Carvalho, da Universidade de Coimbra em Portugal.
O encerramento do evento aconteceu no dia 26 com a palestra 
“Olha pra mim – Escola, Gênero e Violência”, proferida pela 
professora Caroline Kern, da Faed. 

Violência contra as mulheres é tema 
de mobilizações na Faed

A Coordenação de Estágios da Faed promoveu entre 
17 e 27 de novembro o Seminário de Estágios 2014/2. 
A abertura do evento contou com uma palestra sobre 

inclusão, ministrada pela pela professora Liliane Ferrari Giordani, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O Seminário de Estágios é realizado semestralmente na Faed 
e visa promover a socialização da prática e das experiências 
dos acadêmicos e acadêmicas nos estágios dos cursos de 
Geografia, História e Pedagogia. 

Faed realiza Seminário de Estágios 2014/2

● ●	 ●	 ●
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O grupo de pesquisa Culturas Escolares, História e 
Tempo Presente, o Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) e o Programa de Pós-

Graduação em História (PPGH), sob coordenação dos 
professores Gladys Mary Ghizoni Teive, Maria Teresa 
Santos Cunha e Norberto Dallabrida, e a Fundação 
de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnologia do Estado 
de Santa Catarina (Fapesc), promoveram em 30 de 
setembro e 1º de outubro, o primeiro Seminário Culturas 
Escolares no Tempo Presente. 
A programação do seminário contou com apresentações 
de dissertações de mestrado, teses de doutorado, 
trabalhos de iniciação científica e pesquisas com 
a temática “Questões de História Cultural: Algumas 
reflexões em torno de um programa de investigação”.
A confêrencia de abertura foi ministrada pela professora 
Marta Maria Chagas de Carvalho, da Universidade de 
São Paulo (USP). O professor Daniel Ferraz Chiozzini, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
proferiu confêrencia e lançou o livro “História & Memória 
da Inovação Educacional no Brasil: o caso dos ginásios 
vocacionais (1961-1969)”, de sua autoria.

Seminário debateu Culturas 
Escolares no Tempo Presente

O Laboratório de  Ensino, Pesquisa e Extensão 
em Biblioteconomia e Ciência da Informação 
(Labib) da Faed promoveu em 5 de dezembro a 

palestra “Publicação acadêmica como prostituição: ou 
o modelo brasileiro de governança acadêmica e seus 
efeitos na produtividade científica”.
O palestrante foi o bibliotecário Moreno de Albuquerque 
Barros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), doutor em História das Ciências e das Técnicas e 
Epistemologia e colaborador do Blog Bibliotecários sem 
Fronteiras.
A palestra discutiu o panorama nacional da governança 
universitária vigente e apresentou novas modalidades de 
avaliações e indicadores de produtividade acadêmica.

Labib promove palestra sobre 
publicação acadêmica

O Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) e o Observatório de Práticas Escolares da 
Faed receberam entre 24 e 26 de novembro o 

professor Pedro Calafate, da Universidade de Lisboa.
O professor ministrou um curso para mestrandos e 
doutorandos do PPGE intitulado “Padre Antônio Vieira: 
400 anos depois - um jesuíta à frente do seu tempo” e 
proferiu uma conferência com o tema “Escola Ibérica da 
Paz – A consciência crítica da conquista e colonização 
da América”.

Professor de Portugal ministra 
curso e conferência na Faed

O primeiro fascículo do Atlas Geográfico de Santa 
Catarina – Estado e Território, desenvolvido 
por meio de ações de cooperação técnico-

científica entre a Secretaria de Estado do Planejamento 
e o Mestrado Profissional em Planejamento Territorial 
e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) da Udesc, 
recebeu em 10 de dezembro o Prêmio José Vieira da 
Rosa, de Geografia, edição 2014, do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santa Catarina – IHGSC.
A professora da Faed, Isa de Oliveira Rocha, organizadora 
do atlas, recebeu o prêmio durante a sessão solene de 
encerramento do ano acadêmico e social de 2014 do 
IHGSC, no auditório da Casa José Boiteux.

Atlas Geográfico desenvolvido 
pela Udesc e Secretaria de 

Planejamento recebe prêmio

Professora Isa de Oliveira Rocha, organizadora 
do atlas, recebeu o prêmio

● ●	 ●	 ●
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A Faed recebeu entre 14 e 21 de novembro, parte 
da programação do Festival Internacional de 
Cinema Socioambiental Planeta Doc. O evento 

contou com suporte da Direção de Extensão, Cultura e 
Comunidade da Faed, e envolveu concurso audiovisual, 
exposições fotográficas, peças teatrais, debates e 
a mostra de filmes com o tema “Mude o seu Olhar. 
Descubra a Terra”, tendo como proposta unir cinema, 
educação e sustentabilidade. A ação disponibilizou 
gratuitamente aos professores da rede de ensino filmes, 
documentários e animações que contribuam para a 
educação de crianças e jovens.

Faed recebe Festival Internacional 
de Cinema Socioambiental

Extensionistas da Faed participaram da 32ª edição 
do Seminário da Extensão Universitária da Região 
Sul - SEURS, realizado entre 10 e 12 de setembro, 

na Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. 
O evento teve como tema “A extensão nos cursos de 
graduação: creditação, curricularização e integração”. 
A Udesc participou com uma comitiva de 40 acadêmicos 
e servidores. Foram apresentados 21 trabalhos, entre 
exposições orais, oficinas, minicurso e atividades culturais. 
A Faed participou com 15 inscritos no evento, 
representando as ações de extensão: 
- Leitura e interpretação de textos – experiências de 
leitura e discussão de textos de ficção – Coordenador: 
Prof. José Claudio Morelli Mattos;
- Arquivos marginais – Coordenadora: Profa. Viviane 
Trindade Borges;
- Cartografia para crianças – Grupo PET Geografia.

Faed presente no 32º Seminário 
de Extensão Universitária 

da Região Sul

● ●	 ●	 ●

Mais de 500 pessoas, entre alunos, servidores 
e comunidade externa, participaram do 10º 
Encontro de Extensão da Udesc, de 20 a 22 de 

outubro, em Chapecó.
Durante o evento foram apresentadas cerca 200 
ações de extensão desenvolvidas pela universidade. A 
programação contou com oficinas em três escolas de 
Chapecó, atividades culturais, sessões do planetário 
móvel da Udesc e palestras. 
A Faed marcou presença no evento, com 20 
apresentações referentes a 11 programas e quatro 
projetos de extensão. O Programa “Brinquedos e 
brincadeiras – Um caleidoscópio de ideias e vivências”, 
coordenado pela professora Maria Conceição Coppete, 
foi premiado como o melhor programa de Extensão na 
área de Educação.

O Pró-Reitor de Extensão da Udesc, Mayco Morais Nunes, 
e o Diretor de Extensão da Faed, Fabio Napoleao, com as 
acadêmicas Angela de Araújo Schefer e Luíza Viviane da 

Silveira que receberam a premiação por integrarem o melhor 
programa de Extensão na área de Educação

Programa da Faed é premiado no 10º Encontro 
de Extensão da Udesc

O professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, do 
departamento de História da Faed e do Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros (Neab), participou entre 29 

e 30 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos, do 
encontro “EUA-Brasil Parcerias Acadêmicas: aumentar a 
diversidade por meio do Programa Abdias do Nascimento”.
O objetivo do encontro foi tratar do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento, 
oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), além de identificar 
entraves e oportunidades que tornem possível a 
viabilização do programa.
acadêmica.
De acordo com o professor, o programa é um passo muito 
importante para os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros,

Professor participa de encontro nos EUA sobre o 
Programa Abdias do Nascimento

Professor Paulino Cardoso com docentes
 Estados Unidos presentes no encontro

pois trata de pontos limitadores ao meio acadêmico: 
cooperação internacional, monoglotismo e mobilidade 
acadêmica.

● ●	 ●	 ●
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O Programa de Extensão 
“Brinquedos e Brincadeiras: 
um caleidoscópio de 

ideias e vivências”, da Faed, 
realizou em 4 de dezembro o 4º 
Ciclo de Formação: “A atividade 
lúdica e suas implicações na 
formação humana”.
A abertura do evento contou com 
o grupo de canto Vozes da Ilha 
em Seresta, que integra o Núcleo 
de Estudos da Terceira Idade 

(NETI) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
O ciclo teve a participação da 
professoras Maristela Pitz dos 
Santos, Marja Milene Belegante 
Costa, Morgana Tillmann e Silvia 
Olenia dos Santos, de Blumenau.
Durante o evento foram expostas 
criações de brinquedos e 
materiais lúdicos no espaço “Café 
com Ideias”.

Programa de Extensão organiza ciclo 
de formação sobre atividades lúdicas

O professor Lourival José Martins Filho, do departamento de Pedagogia e do 
Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação (PPGInfo) da Faed, 
juntamente com a professora Gabriela Nogueira, da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), foram eleitos representantes da Região Sul na diretoria da Associação 
Brasileira de Alfabetização (ABAlf), para mandato até julho de 2016.
“É muito importante que a Udesc possa contribuir na formação inicial e continuada 
de professores com ênfase nos processos de alfabetização e letramento”, destaca 
o professor. De acordo com o educador, o grande desafio será a preparação do 2º 
Congresso Nacional de Alfabetização, organizado pela associação para 2015.

Professor da Faed integra diretoria da 
Associação Brasileira de Alfabetização

Professor Lourival José Martins Filho

● ●	 ●	 ●

A Faed apoiou o 23º Encontro Estadual de 
Supervisores Escolares de Santa Catarina, realizado 
em 5 e 6 de novembro, na Assembleia Legislativa.

O evento teve como tema “Direito à Aprendizagem: 
Repensando a Escola” e reuniu profissionais da área de 
todo o Estado. O Secretário Municipal de Educação 
de Florianópolis, Rodolfo Pinto da Luz, o Pró-reitor de 
Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor 
Mayco Morais Nunes, e a chefe do departamento 
de Pedagogia da Faed, Julice Dias, participaram da 
abertura do encontro.
A conferência inaugural foi ministrada pelo professor 
Marcelo Soares Pereira, da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). A professora Zoia Ribeiro Prestes, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) palestrou durante 
o encontro. Os professores da Faed, Zenir Maria Koch e 
Lourival José Martins Filho, integraram a programação 
em palestras e mesas redondas.

Faed apoia Encontro Estadual 
de Supervisores Escolares

Evento foi realizado na Assembleia Legislativa

A professora Gisela Eggert Steindel, do 
departamento de Biblioteconomia e do Programa 
de Pós-Graduação em Gestão da Informação 

(PPGInfo), assumiu em setembro a Coordenação 
Adjunta dos Mestrados Profissionais da área de Ciências 
Aplicadas I, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).
A docente foi indicada pelo PPGInfo e a homologação 
ocorreu durante o fórum de coordenadores dos Progra-
mas de Pós-Gradu-
ação da área de 
Ciências Aplicadas 
I. A portaria de de-
signação foi publi-
cada em setembro. 
“Os trabalhos já 
começaram. Para 
mim, além do desa-
fio, significa conhe-
cer melhor o sistema 
da pós-graduação 
brasileira”, declarou 
a professora Gisela.

Professora da Faed assume 
coordenação adjunta na Capes

Professora Gisela Eggert Steindel

● ●	 ●	 ●
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Estudantes do Colégio Sagrada Família, de Forquilinhas, 
visitaram as dependências da Faed

Professor Norberto Dalabrida lançou o livro “Entre o ginásio de
 elite e o colégio popular: estudos sobre o ensino secundário 

no Brasil (1931-1961)” durante a 10ª Anped Sul

Professora Gladys Mary Ghizoni Teive autografou o livro 
“Professor Areão: Experiências de um bandeirante paulista do 

ensino em Santa Catarina (1912-1950)” na 10ª Anped Sul

A professora Gladys Mary Ghizoni Teive recebeu menção 
honrosa pelos 30 anos de serviço público no estado de Santa 

Catarina durante a abertura do Jisudesc 2014

Exposição “Faed/Udesc - 50 anos de educação (1963-2013)” 
organizada pelas professoras Zenir Koch, Gladys Teive e Leda 

Scheibe durante a Semana da Pedagogia 2014 

No segundo semestre de 2014 a lanchonete da Faed 
passou a funcionar em um espaço mais amplo e 

adequado no térreo do prédio novo

A Comissão Setorial de Avaliação da Faed realizou em 
agosto uma reunião com as direções do centro

Diretores, diretoras e terceirizados da Faed durante a 
confraternização de fim de ano do centro

Diretora de Ensino, Marcia Kroeff, e professora Delsi Fries Davok com 
avaliadores dos grupos PET em reunião na Faed em setembro

Confraternização de fim de ano da 
Faed em 15 de dezembro


