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Novo bloco administrativo da Faed poderá
ser concluído antes do prazo previsto
No início de 2011 a tão aguardada construção do novo bloco administrativo do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed/
Udesc) finalmente saiu do papel.
No dia 26 de janeiro o Reitor da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc), professor Dr. Sebastião Iberes Lopes Melo, assinou a ordem de serviço para a construção do novo prédio destinado
aos setores administrativos e acadêmicos do Centro.
As obras iniciaram no dia 2 de fevereiro, quando a Construtora LG
Ltda, empresa vencedora da licitação, realizou medições no terreno
e isolou a área da obra do futuro prédio. Os trabalhos de terraplanagem iniciaram no dia 3 de fevereiro, e nas semanas seguintes a
construção seguiu em ritmo intenso, visando cumprir o cronograma.
O novo bloco contará com 2.655 metros quadrados e está sendo
construído junto ao atual prédio da Faed. A obra, orçada em R$ 1,9
milhão, tem previsão de ser executada em 14 meses. Entretanto, de

acordo com a Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, se não
surgir nenhum contratempo durante os próximos meses, é possível
que a obra seja concluída antes do prazo previsto.
O prédio novo contará com o piso térreo e mais três pavimentos
que permitirão a ampliação do ambiente atual destinado às atividades acadêmicas, além de proporcionar acomodações adequadas
aos setores administrativos do Centro.
Paralelamente à construção do bloco estão sendo realizados os
processos de licitação para contratação de empresas para a realização do projeto e construção da cobertura e piso da futura área coberta existente entre os dois blocos - o antigo e o novo.
“A equipe diretiva e a comunidade faediana está acompanhando
com muita alegria a construção deste novo bloco”, afirma a Diretora
Geral. Segundo ela, a expectativa é contar com a obra concluída
até o início do ano de 2012.

Terraplenagem iniciou no dia 3 de fevereiro

Concretagem das fundações em 21 de março

Trabalhos na primeira laje da obra em 25 de março

Vista da obra no dia 4 de abril

Concretagem 1º pavimento em 6 de abril

Primeiro pavimento no dia 11 de abril

Obra do 1º pavimento em 18 abril

Preparação para o 2º pavimento no final de abril

Vista da obra com o 2º pavimento no mês de maio
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Editorial
Prezados(as) docentes, discentes e técnico(as)
universitários(as) do Centro de Ciências Humanas e
da Educação,
Começamos o ano de 2011 com a preocupação de
que o sibilar dos bate-estacas no canteiro de obras do
novo Bloco Administrativo nos dessem transtornos na
condução das aulas e reuniões. Nos enganamos!
Tudo foi feito sem que nosso cotidiano fosse prejudicado e sem nenhuma rachadura sequer nas paredes
existentes.
Estamos acompanhando, dia após dia, o subir do
concreto, os contornos das paredes, a colocação das
argamassas, tudo com o trabalho árduo, necessário e
competente dos operários da obra. Enfim, nosso Bloco Administrativo está sendo construído com bons
ventos e céu de brigadeiro!
O ano também começou com entusiasmo no cotidiano do fazer pedagógico, da pesquisa, da extensão e
da administração. Estamos em vias de realizar o Concurso Público para docentes, estes que deverão somar à nossa já tão qualificada equipe.
Agradecemos a todos(as) pelo comprometimento
com a Faed e com a Udesc, que se traduz no compromisso com uma educação de qualidade.
Com abraços!
Profª. Dra. Marlene de Fáveri
Diretora Geral da Faed

Direção Geral da Faed apresenta
Planejamento 2011 ao Concentro
A Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, apresentou no dia
29 de março ao Conselho de Centro (Concentro) o planejamento
das direções da Faed para o ano de 2011.
No planejamento estão contempladas as prioridades da Direção
Geral, Direção de Administração, Direção de Ensino de Graduação,
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e Direção de Extensão,
Cultura e Comunidade para 2011.
Segundo a Diretora Geral o planejamento foi elaborado a partir
das reuniões de avaliação da gestão ocorridas no final de 2010 e
das reuniões de planejamento realizadas durante a Semana de
Formação em fevereiro deste ano.
“Estamos consolidando na Faed uma cultura de avaliação e planejamento das ações, o que considero imprescindível para a realização das metas e melhoria da qualidade de ensino”, afirma a diretora.
Entre os destaques previstos para 2011 estão a construção do
bloco administrativo da Faed que já está em andamento; a consolidação do orçamento participativo e a consequente transparência; o
processo de reforma do prédio histórico da Direção de Pesquisa e
Pós-Graduação, com captação de recursos em agências de fomento e a implantação do Instituto de Documentação e Investigação em
Ciências Humanas; a humanização dos espaços do centro; a aquisição de mobiliário e equipamentos; a solidificação dos programas de
pós-graduação; e a luta pela implementação do curso de Ciências
Sociais.
O documento com o planejamento das direções da Faed para o
ano de 2011 está disponibilizado no Portal do Centro, no link da
Direção Geral.

A Faed está nas redes sociais!
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As atividades e eventos que acontecem na Faed agora também
podem ser acompanhados pelas redes sociais.
A Faed está no Facebook e no Twitter!

Twitter: @FAED_UDESC
Facebook: Faed Udesc

A Faed em 2011/1:
Alunos(as) de Graduação ............................................... 800
Alunos(as) de Pós Graduação
(Especialização e Mestrado) ........................................... 136
Professores(as) Efetivos(as) ............................................. 83
Professores(as) Substitutos(as) ........................................ 23
Técnicos(as) Universitários(as) ......................................... 45
COMUNIDADE
FAEDIANA ............................................. 1.087
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Mês de Janeiro foi de manutenção no prédio da Faed
Apesar do recesso escolar e do período de férias de grande parte
dos(as) docentes e técnicos(as) da Faed, o mês de janeiro foi de
muito trabalho para a área de Serviços Gerais, que coordena a equipe de limpeza e manutenção do prédio.
Salas de aula, corredores, laboratórios, salas dos setores administrativos e espaços de convivência da Faed receberam manutenção,
pintura e limpeza de paredes, pisos, mesas e cadeiras. Também
foram realizados reparos em móveis e equipamentos.
De acordo com o Diretor de Administração da Faed, Jarbas José
Cardoso, esta preocupação em zelar pelo prédio é fundamental,
pois oferece à comunidade acadêmica ambientes mais agradáveis
para o estudo e a convivência, além de preparar os espaços para
recepcionar alunos(as), professores(as) e técnicos(as) no retorno
das atividades de 2011.

Desde o início do semestre letivo a comunidade acadêmica conta
com novos bancos, mesas de xadrez, lixeiras, e coletores seletivos
instalados nos espaços de socialização visando o bem estar de
todos.
Em janeiro o trabalho foi intenso também para a Coordenadoria
de Informática do Centro. Todos os computadores do laboratório de
informática foram formatados, além da restauração do sistema operacional, troca de firewall, migração de domínio, troca de alguns
equipamentos, padronização das máquinas das salas de aula e
levantamento de material do depósito.
A equipe de Finanças e Contas da Faed também esteve dedicada
ao longo do mês de janeiro nas licitações, abertura de empenhos,
organização das prestações de contas, pagamentos dos restos a
pagar, e demais providências essenciais em cada início de ano.

Janeiro foi de trabalho intenso para recepcionar alunos(as), professores(as) e servidores(as)

Diretoria da Faed visita obra
do novo bloco administrativo

Comitiva da Reitoria da
Udesc visita a Faed
Uma comitiva formada pelo reitor da Udesc, Sebastião Iberes
Lopes Melo, pelo vice-reitor, Antonio Heronaldo de Sousa e
pelos pró-reitores (Extensão, Ensino, Pesquisa e PósGraduação, Administração e Planejamento) esteve na Faed no
dia 29 de março.
A visita fez parte de uma série de encontros que a Reitoria
realizou em todos os Centros da Udesc com o objetivo de apresentar um balanço dos últimos três anos da atual administração
e projetar ações para o último ano desta gestão.
Na oportunidade foram debatidos temas de relevância para a
Faed, e também foram feitos questionamentos por professores
(as), técnicos(as) e alunos(as) aos membros da comitiva.

Equipe no canteiro de obras do novo bloco administrativo

A equipe diretiva da Faed acompanha de perto a obra do novo
bloco administrativo do Centro. A construção iniciou em fevereiro
deste ano e está sendo executada pela Construtora LG Ltda.
No mês de abril a Diretora Geral, Marlene de Fáveri, juntamente
com o Diretor de Administração, Jarbas José Cardoso, o Diretor de
Ensino de Graduação, Lourival José Martins Filho e a Diretora de
Extensão, Cultura e Comunidade, Jimena Furlani, conferiram o andamento da obra, que se encontrava em fase de preparação estrutural do novo prédio.
Durante a vistoria, a Diretora Geral salientou a animação da equipe diretiva com o andamento da construção. “Estamos muito animados, pois após anos de espera finalmente estamos vendo a obra se
concretizando dia após dia”, declarou.

Reitor e Vice-reitor da Udesc com a Diretora Geral da Faed
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Semana de Planejamento e
Formação Docente 2011

Faed vai colaborar na formação
docente na região de Florianópolis

A abertura da Semana de Planejamento e Formação Docente
2011 da Faed realizada no dia 7 de fevereiro, contou com a presença de 71 docentes do Centro.
Um dos objetivos do encontro foi a acolhida aos oito novos professores da Faed, ingressantes do processo seletivo e do concurso
público realizados pela Universidade.
Na reunião os docentes da Faed receberam as boas-vindas da
Direção Geral, além de orientações e encaminhamentos da Direção
de Administração e Direção de Extensão, visando o êxito dos trabalhos em 2011.
O Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival José Martins
Filho, afirmou que a cumplicidade e a presença dos professores na
reunião geral revela o compromisso do corpo docente com a Faed
no ano que se inicia.

Integrantes das Secretarias Municipais de Educação da região
de Florianópolis participaram no dia 12 de abril de uma reunião
com a Direção de Ensino de Graduação da Faed.
A reunião foi realizada por solicitação dos educadores das Secretarias Municipais, que solicitam apoio dos docentes, núcleos e
laboratórios da Faed para a formação e profissionalização docente
dos educadores dos Sistemas de Ensino.
De acordo com o Diretor de Ensino de Graduação da Faed,
Lourival José Martins Filho, a Direção de Ensino do Centro se
comprometeu em levar as demandas formativas para os departamentos de origem. Na oportunidade as integrantes das Secretarias destacaram a colaboração da Faed no processo de construção
dos Planos Municipais de Educação e na formação continuada
dos Conselhos Municipais de Educação.

Primeira reunião geral do ano lotou o auditório da Faed

Comissão de Avaliação Setorial da
Faed prioriza desafios para 2011

A Comissão de Avaliação Setorial (CSA) da Faed esteve reunida
em fevereiro para discutir e sistematizar os principais desafios para
o ano de 2011.
Entre os desafios está a avaliação institucional externa da Udesc.
No âmbito da Faed, a Direção de Ensino ficará responsável pela
sistematização dos dados e relatórios após consulta aos departamentos e setores. Outra pauta foi a renovação do reconhecimento
dos cursos de graduação. Na reunião foi apresentada a situação
dos projetos e documentações dos quatro cursos da Faed que devem ser enviados ao Conselho Estadual de Educação em 2011.
Sobre o Enade 2011, discutiu-se que neste ano a Direção de Ensino, a CSA e as chefias departamentais deverão conscientizar as
turmas sobre o Enade e seus desdobramentos atuais como uma
política de ensino superior.
As dimensões da CSA da Faed podem ser acessadas no link:
www.udesc.br/make_page.php?id=798.

Integrantes das Secretarias Municipais de Educação da região
de Florianópolis com o Diretor de Ensino da Faed

Faed sediará Secretaria Executiva
do Fórum Catarinense de
Educação Infantil em 2011
A Faed, por meio do Grupo de Estudos em Educação Infantil
(GEDIN) vai sediar em 2011 a Secretaria Executiva do Fórum Catarinense de Educação Infantil - FCEI. Instituído no ano de 1999, o
fórum tem como objetivo principal garantir o direito das crianças –
de zero a 6 anos – a uma educação infantil pública e de qualidade.
No dia 14 de março foi realizada na Faed a primeira reunião do
FCEI de 2011. Participaram representantes de Florianópolis, Canoinhas, Rio do Sul, São José, Joinville, Balneário Camboriú, além de
membros da Udesc, Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (OMEP),
e Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB).
Os participantes discutiram perspectivas da defesa e melhoria da
educação para as crianças, devendo o fórum cumprir seu papel
como instância de discussão, mobilização, proposição e divulgação
das políticas públicas para a educação infantil.
Na oportunidade ficou acordado que serão realizados dois encontros estaduais de educação infantil, um em cada semestre.
O Diretor de Ensino da Faed e integrante do GEDIN, professor Dr.
Lourival José Martins Filho, afirma que a Faed, enquanto atual secretária executiva do fórum deverá continuar os passos da secretaria anterior – UFSC – buscando o diálogo permanente com os integrantes do FCEI, com o olhar sempre presente para as políticas e
práticas da educação infantil catarinense.
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Faed realiza cerimônia de colação de grau dos formandos 2010/2
Foi realizada no dia 10 de fevereiro de 2011 a cerimônia de colação de grau de 70 formandos dos quatro cursos da Faed: Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da Informação, Geografia – Licenciatura e Bacharelado, História – Licenciatura e Bacharelado, e
Pedagogia – Licenciatura – Magistério da Educação Infantil e Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Formandos da Faed 2010/2

O Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso, representou o Reitor da Udesc na solenidade, juntamente com os demais Diretores
(as) e Chefes de Departamentos da Faed. Um público de cerca de
1.100 pessoas compareceu à cerimônia, realizada no Centro de
Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina.

Diretora Geral da Faed conferiu grau aos formandos

Faed participa do PIBID
A Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior
(Capes) divulgou durante o mês de março que o projeto “Prática
pedagógicas na Educação Básica: qualificando a formação inicial e
continuada”, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc),
foi aprovado e receberá R$ 2 milhões de recursos através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
O PIBID foi criado para contribuir para a diminuição da evasão e
para o aumento da procura pelos cursos de licenciatura, e está servindo para aproximar universidades de escolas públicas de educação básica. O programa tem aumentado a produção de jogos didáticos, apostilas e objetos de aprendizagem e outros produtos educacionais.
Na Faed o PIBID irá contemplar os cursos de Pedagogia, História
e Geografia. São coordenadores do Programa na Faed: a professora Cristiani Bereta da Silva, do curso de História; a professora Ana
Maria Hoepers Preve, do curso de Geografia; e a professora Alba
Regina Battisti de Souza, do curso de Pedagogia. A coordenação
geral do PIBID na Faed está a cargo do Diretor de Ensino de Graduação, Lourival José Martins Filho.

Prodocência da Faed e a
formação de educadores em SC
Através das ações do Programa de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, a Direção de Ensino da Faed articulou momentos de formação docente em diversas regiões do Estado com a
participação de mais de 1.230 educadores da Educação Básica.
O Prodocência visa contribuir para elevar a qualidade dos cursos
de licenciatura, por meio de fomento a projetos institucionais, na
perspectiva de valorizar a formação e reconhecer a relevância social dos profissionais do magistério da educação básica.
A Faed participou com êxito no Prodocência em ações de formação docente para educação básica coordenadas pelas licenciaturas
em História, Geografia e Pedagogia. A articulação do Prodocência
na Faed esteve a cargo do Diretor de Ensino de Graduação, professor Lourival José Martins Filho e da professora Cristiani Bereta da
Silva, do Departamento de História. O término dos trabalhos do
Prodocência está previsto para o mês de junho.

Mesa de honra da cerimônia de formatura

Comissão de Ensino de Graduação
da Faed define ações para 2011

Comissão de Ensino de Graduação da Faed

A Comissão de Ensino de Graduação da Faed discutiu durante
reunião no dia 22 de fevereiro as prioridades e ações para 2011/1.
Sobre o Projeto Prapeg – Formação Docente ficou estabelecido
que para 2011 a Direção de Ensino de Graduação da Faed realizará
eventos de formação docente em parceria com os plenos departamentais. Cada departamento poderá manifestar-se sobre as conexões que poderão ocorrer entre o Prapeg da Direção de Ensino e os
cursos de graduação.
Também foi tratada a questão do plágio na Faed. A respeito do
tema, os membros discutirão uma minuta de portaria a ser aprovada
no âmbito do Conselho de Centro (Concentro), que deve normatizar
na Faed as providências a serem tomadas para os casos de plágio
na esfera do Centro, em consonância com as orientações do Estatuto e Regimento Geral da Udesc.
A qualidade de ensino de graduação também foi pauta da reunião.
A comissão, juntamente com a Direção de Ensino, encaminhará
recomendações ao corpo docente para que a busca pela qualidade
de ensino na graduação continue sendo meta e desafio de todos
(as).
A respeito da avaliação institucional, a Comissão de Ensino de
Graduação trabalhará em conjunto com a Direção de Ensino e plenos departamentais na acolhida e encaminhamentos referentes aos
processos de avaliação externa que a Faed será submetida este
ano, com destaque para os quatro cursos de graduação do Centro.
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Faed inicia Curso de Especialização em
Gestão de Riscos de Desastres para o
Desenvolvimento Socioambiental
No dia 14 de fevereiro foi realizada a sessão de abertura do Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão de Riscos de Desastres para o Desenvolvimento Socioambiental, promovido pelo Departamento de Geografia da Faed.
Participaram da solenidade inaugural representantes de órgãos e
entidades apoiadoras do curso: o Diretor de Defesa Civil de Santa
Catarina, Major PM Márcio Luiz Alves; o Pró-reitor de Extensão,
Cultura e Comunidade da Udesc, Paulino Cardoso; o Coordenador
de Pós-Graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), Peter Johann Bürger; o representante da OFDA/USAID
(Órgão de Assistência a Desastres dos Estados Unidos), Antônio
Pinheiro; o representante da Fapesc (Fundação de Apoio à Pesquisa Científica do Estado de Santa Catarina), Fernando Aquino; a
Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri; além dos professores do
curso e alunos selecionados para a especialização.
Os 40 selecionados para o curso são provenientes de 17 municípios de Santa Catarina e trabalham em diferentes áreas de atuação,
todos envolvidos com a gestão de riscos.

Faed promove caminhada para
comemorar o Dia do Bibliotecário

No dia 12 de março foi comemorado o Dia do Bibliotecário. Para
marcar a data e promover uma integração entre os profissionais da
área o Departamento de Biblioteconomia da Faed promoveu uma
caminhada na Avenida Beira Mar Norte em Florianópolis.
Cerca de 40 pessoas participaram da chamada Caminhada da
Biblio. A iniciativa reuniu professores, alunos e profissionais da área
e marcou o encerramento da Semana no Bibliotecário 2011, realizada na Faed.

Palestra sobre plágio lotou
o auditório da Faed

Selecionados para o curso são de 17 municípios do Estado

Bibliotecária da Argentina
ministra conferência na Udesc
O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faed
em parceria com a Biblioteca Central da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) promoveram no dia 5 de abril a conferência
“La Biblioteca Nacional de Maestros: la tarea y los fondos documentales”.
O evento foi ministrado pela bibliotecária Mariana Lagar, que atua
na Biblioteca Nacional de Maestros, localizada em Buenos Aires na
Argentina, e vinculada ao Ministério da Educação daquele país.
O objetivo da atividade, realizada na Biblioteca Central da Udesc,
foi apresentar a excelência do trabalho desenvolvido pela Biblioteca
Nacional de Maestros à comunidade acadêmica da Udesc.

Conferência foi na Biblioteca Central da Udesc

Palestrante foi a professora Débora Diniz da UnB

Um púbico de mais de 100 pessoas, entre acadêmicos e professores, lotou o auditório da Faed no dia 17 de março para a palestra
“A dimensão ética dos trabalhos acadêmicos: a questão do plágio”.
O evento, promovido pelo Departamento de Pedagogia da Faed,
foi ministrado pela professora Débora Diniz, antropóloga e professora da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. A palestrante falou
sobre a definição de plágio, citou as regras éticas e estéticas da
comunicação científica, abordou as implicações do uso de citações
e paráfrases em textos científicos, e exemplificou o uso de softwares que identificam plágio.
Débora Diniz salientou a importância do debate sobre o plágio no
ambiente acadêmico. “Precisamos debater para mostrar que o bom
estudante, o futuro pesquisador não copia, ele precisa descobrir a
sua própria voz, tem que buscar o seu caminho de criação”, declarou.
Segundo a pesquisadora é preciso mostrar que há uma confiança
da sociedade em torno do que a universidade produz e que o plágio
é uma violação da integridade acadêmica.
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Encontro de Extensão da Faed 2011
A Direção de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed realizou
no dia 28 de abril no auditório do Centro o Encontro de Extensão
2011 da Faed.
O encontro reuniu bolsistas de extensão e discentes voluntári@s
de 2011. Na oportunidade a Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed, Jimena Furlani, fez uma explanação sobre as atividades de extensão desenvolvidas no Centro.
Em seguida @s acadêmic@s participantes de ações de extensão
fizeram apresentações e relatos de experiências relevantes em
seus projetos e/ou programas.

Nos dias 1º e 2 de março a Faed promoveu a recepção aos(as)
calouros(as) do primeiro semestre de 2011. Nos dois dias os(as)
acadêmicos(as) que ingressaram nos cursos de Geografia, Pedagogia, Biblioteconomia e História foram recebidos(as) no auditório da
Faed pela Direção Geral, Direção de Ensino, Direção de Extensão,
Cultura e Comunidade, Direção de Pesquisa e Pós-Graduação,
Direção de Administração e Chefias Departamentais.
Na oportunidade todo(as) assistiram ao vídeo institucional. Diretores(as) e chefes de departamentos deram as boas-vindas aos ingressantes e passaram informações a respeito das atividades de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Universidade, além
de recomendações gerais sobre a Faed.
Também participaram da acolhida representantes do Diretório
Acadêmico Oito de Maio (DAOM) e Centros Acadêmicos, Associação Esportiva da Faed, e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
(Neab). Após as explanações os/as acadêmicos/as foram convidados a conhecer a Biblioteca Central da Udesc, numa visita orientada
pela Coordenadora de apoio Iraci Borszcz.

Rádio Udesc apresenta programa
sobre canções que fizeram história
Estreou no mês de março na Rádio Udesc Florianópolis o programa “Nos Cantos da História: as canções que fizeram história
cantadas em língua portuguesa”. Fruto do Projeto de Extensão
“História e Canção Política”, coordenado pelo professor Rafael
Rosa Hagemeyer, o programa tem por objetivo tornar acessível ao
grande público o conhecimento dessas canções e de seu significado histórico, a partir de versões que sejam fiéis à letra original.
Através deste Projeto de Extensão são elaborados programas
de rádio voltados para a divulgação de músicas representativas
do cancioneiro político internacional – hinos nacionais e revolucionários, canções de protesto, jingles eleitorais – traduzidos para o
português. São apresentados trechos de gravações históricas da
música, comentários a respeito do seu contexto e significado,
identificando os autores e o papel que essas músicas tiveram nas
grandes transformações sociais e políticas no Brasil e no mundo.
Os alunos e professores integrados no projeto participam ativamente gravando as músicas de época e os comentários sobre o
contexto histórico em que elas estão envolvidas. O programa de
estréia foi sobre a Marselhesa, hino da Revolução Francesa.
O programa “Nos Cantos da História: as canções que fizeram
história cantadas em língua portuguesa” tem duração de 5 minutos e é apresentado às quartas-feiras às 11h50, com reapresentação aos sábados no mesmo horário e às terças-feiras às 23h30. A
rádio Udesc FM 100,1 MHz de Florianópolis também pode ser
acessada online pelo endereço http://midia.udesc.br/radiofloripa.

Encontro reuniu bolsistas de extensão e discentes
voluntári@s no auditório da Faed

Técnica Gisele - DEXT

Faed inicia a aplicação da lei
que proíbe o trote em calour@s
Foi realizada no dia 5 de maio na Faed uma reunião para discutir
a Lei Estadual nº 15.431 que proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais públicos estaduais e privados e adota
outras providências.
A reunião foi coordenada pela Diretora de Extensão, Cultura e
Comunidade da Faed, professora Jimena Furlani. Na oportunidade
foi tratada a definição de processo interno para constituir duas comissões que responderão sobre o tema.
Participaram da reunião a DEXT, a Direção de Ensino de Graduação da Faed, as Chefias dos Departamentos DCH (Ciências Humanas) e DBI (Biblioteconomia – Gestão da Informação), representantes do Centro Acadêmico de História, Diretório Acadêmico Oito de
Maio (DAOM), e Associação Esportiva da Faed.

Evento na Faed debateu sobre
mulheres e aborto
O Laboratório de Relações de Gênero e Família (Labgef) da Faed,
em parceria com o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (Nigs/UFSC), promoveram no dia 18 de março no auditório da
Faed, o debate “Mulheres e Aborto em questão”.
O evento contou com cerca de 120 participantes, entre professores(as), pesquisadores(as) do tema e acadêmicos(as).
Participaram do debate Débora Diniz, professora da Universidade
de Brasília (UNB) e pesquisadora da ANIS (Instituto de Bioética,
Direitos Humanos e Gênero), e a professora Clair Castilhos, da
Casa da Mulher Catarina e Rede de Saúde.
Após a explanação das professoras houve um debate acalorado e
considerações sobre a temática em questão. O evento contou com
apoio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc
(Proex) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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PET Geografia lança livro sobre o município de Erval Velho
O Programa de Educação Tutorial - PET Geografia da Faed realizou no dia 15 de março o coquetel de lançamento oficial do livro
“Erval Velho: dinâmicas e perspectivas”.
A obra foi organizada pela atual tutora do grupo, professora Vera
Lúcia Nehls Dias e pelo ex-tutor, professor Maurício Aurélio dos
Santos, e apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa coletiva, realizada pelo grupo no município catarinense de Erval Velho
entre 2007 e 2009.
Durante o lançamento o professor organizador salientou que o
principal objetivo da pesquisa foi realizar um trabalho útil para a
sociedade, ressaltando o papel importante da Geografia para o
desenvolvimento de políticas públicas.
Segundo ele, o livro servirá de fonte de dados e informações geográficas técnicas e científicas, para que o poder municipal possa
viabilizar projetos de desenvolvimento eficientes para o município. A
escolha de Erval Velho para a realização da pesquisa levou em
consideração o baixo índice de IDH do município.

Livro “Experiências de Professores
Brasileiros em Timor-Leste”
é lançado na Udesc
Foi lançado no dia 28 de abril no Hall da Reitoria da Udesc o livro
“Experiências de Professores Brasileiros em Timor-Leste: Cooperação Internacional e Educação Timorense”, organizado pelo professor da Faed Maurício Aurélio dos Santos.
A obra analisa a cooperação educacional entre o Governo Brasileiro e o Governo de Timor-Leste através da experiência de alguns
dos professores brasileiros que participaram como bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes).
Os professores participaram de diferentes projetos vinculados ao
Programa de “Qualificação Docente e Ensino da Língua Portuguesa
em Timor-Leste”, que o Brasil manteve naquele país de língua portuguesa do sudeste asiático. O livro promove o registro de alguns
aspectos da história recente da educação timorense, carente de
apontamentos de todos os períodos.
A obra se constitui num registro histórico, com informações extraídas de experiências elaboradas com finalidade científica. No livro
estão reunidos onze artigos de sete professores que, em momentos
diferentes, viveram a experiência pessoal e profissional de morarem
em Timor-Leste, como membros da Cooperação Brasileira.

Professor Maurício Aurélio dos Santos , organizador da obra

Professores e alunos do PET envolvidos na pesquisa e organização do livro

Livro sobre experiências em estágio
supervisionado foi lançado em abril
O livro “Experiências do Ensino de História no Estágio Supervisionado” organizado pelas professoras Cristiani Bereta da Silva, Luciana Rossato, Andréa Ferreira Delgado e Claricia Otto, foi lançado no
dia 18 de abril no hall da Reitoria da UFSC.
A obra apresenta um conjunto de 11 experiências desenvolvidas
por alunos(as) dos cursos de história da Udesc e UFSC em seus
estágios supervisionados, atividade obrigatória para os futuros licenciados em história.
Os artigos apresentam experiências de ensino de história com o
uso de diferentes recursos, linguagens e fontes, como jogos, literatura, cinema, novelas, TICs, entre outros. Também transitam por
diferentes temas, entre os quais trabalhos que discutem escravidão
e História da África. Além dos trabalhos dos(as) alunos(as) o livro
conta com outros artigos, de professores(as) do ensino superior e
fundamental.
Os trabalhos publicados tem como eixo comum a formação de
professores(as) vinculados(as) ao grupo de pesquisa Ensino de
História, memória e culturas. A obra foi financiada pela Capes através do projeto Prodocência e publicada pela editora da Udesc.

Professora da Faed lança livro em
francês sobre formação tutorial
A professora Martha Kaschny Borges, docente do curso de Pedagogia e do Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE/
Udesc) da Faed lançou no mês de abril o livro “Activités instrumentées des enseignants dans une formation tutorée: approche de l'ergonomie cognitive” (Atividades instrumentadas de professores em
uma formação tutorial: abordagem da ergonomia cognitiva).
A obra é fruto da tese de doutorado da professora, realizada e
defendida na Université Pierre Mendes France, e por se tratar de
uma adaptação da tese foi lançada em francês pela Editora Editions
Universitaires Europeennes.
O livro discute a problemática da usabilidade associada ao novo
papel do professor-tutor, estimulado pelo desenvolvimento das tecnologias educativas e ainda, às novas atividades instrumentadas. O
campo de pesquisa é um centro de línguas de ensino superior.
Segundo a autora um exemplar será disponibilizado na Biblioteca
Universitária da Udesc.
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PPGH promove palestra sobre
cidadania com professora dos EUA

Defesas de dissertações dos
Programas de Mestrado da Faed

O Programa de Pós-Graduação em História – PPGH da Faed/
Udesc, promoveu no dia 29 de abril no auditório do Centro a palestra “(Re)definindo a cidadania: Latinos, Raça e a Lei nos EUA”.
O evento foi ministrado por Suzanne Oboler, que é professora
associada de Estudos Latinos e latino americanos da Universidade
de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos.

Teve início em fevereiro e continuou até o mês de abril o período
de defesas de dissertações dos três Programas de Mestrado do
Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed/Udesc).
Um total de 31 alunos concluintes do Programa de PósGraduação em Educação (PPGE), do Programa de Pós-Graduação
em História (PPGH) e do Mestrado Profissional em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) apresentaram
suas dissertações na Faed.
As defesas são abertas ao público e puderam ser prestigiadas por
amigos, convidados, professores e estudantes.

PPGE realiza conferência sobre
história das instituições escolares
O Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da
Faed/Udesc promoveu no dia 18 de abril a conferência “História
das Instituições Escolares: historiografia e aspectos teóricometodológicos da pesquisa”. O ministrante foi o professor Dr.
Décio Gatti, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Faed estuda proposta pedagógica
do município de Gaspar

Educação Infantil foi tema de
palestra na Faed

O Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PRAPEG), entre
temas Pedagogia em Ação, com apoio do Departamento de Pedagogia da Faed realizaram no dia 25 de abril no auditório do Centro,
a palestra “Mieib: movimento instituído e instituinte – A Educação
Infantil como Bandeira de Luta”.
O evento foi ministrado por Vilmar Klemann, Membro do Comitê
Diretivo e Secretário Executivo do Mieib – Movimento Interfóruns de
Educação Infantil do Brasil.

Um grupo formado por professores e acadêmicas do curso de
Pedagogia da Faed esteve no mês de março visitando a Secretaria
de Educação do município catarinense de Gaspar. As professoras
Geysa Spitz de Abreu e Julice Dias, e o professor Adilson de Angelo
Lopes acompanharam alunas da sétima fase do curso de Pedagogia – Habilitação em Educação Infantil durante a visita.
O grupo está estudando a proposta pedagógica da rede municipal
de Gaspar e na oportunidade acompanhou o trabalho dos professores da Educação Infantil dos Centros de Desenvolvimento Infantil
(CDIs).
O prefeito de Gaspar, Celso Zuchi, e a vice-prefeita Mariluci Deschamps Rosa, recepcionaram os professores e alunas visitantes
dando boas vindas ao grupo.
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Faed conta com investimentos e melhorias em 2011
Instalação de móveis novos
De acordo com informações da Direção de Administração da Faed, em 2010 foi feito um investimento de 460 mil reais para aquisição de móveis destinados aos núcleos e laboratórios, para a sala
dos professores e salas das direções.
Encerrada a licitação no mês de novembro teve início a montagem dos móveis, que seguiu durante o mês de janeiro de 2011.
“Temos móveis novos instalados no Neab, Geolab, PET, sala dos

Móveis novos da sala do PET Geografia

professores, na Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, nas Direções de Ensino e Extensão e serviços gerais”, salienta o Diretor de
Administração, Jarbas José Cardoso.
Segundo ele, foram aquisições significativas que vieram para
resolver a questão de adequação dos móveis às necessidades de
cada laboratório, núcleos e direções, visando completar a parte de
investimentos na área de mobiliário no prédio atual. “Em breve iniciaremos o planejamento das necessidades de mobiliário para 2012
visando o novo prédio que está em construção”, explica.

Neab também recebeu mobiliário novo

Sala dos professores da Faed foi readequada

Reestudo da distribuição dos espaços no novo bloco administrativo da Faed
Sob a presidência da Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri,
nos primeiros meses de 2011 foram realizadas reuniões com os
demais diretores do Centro para análise da distribuição dos espaços
do prédio que está em construção, em função de um projeto arquitetônico já existente.
O Diretor de Administração, Jarbas José Cardoso, explica que o
projeto arquitetônico do novo bloco foi feito em 2005, quando a realidade da Faed era outra. “Na época não tínhamos previsto os Mestrados, que só vieram em 2006, também não foram previstos cinco
departamentos, eram apenas quatro, não foi previsto espaço para
as Coordenações de Mestrado, Secretaria de Pós-Graduação, Chefia de Gabinete e Setor de Comunicação Social, criados recentemente e que se estruturam no Centro”, ressalta.
Conforme o diretor, estes são exemplos de setores que não existiam na ocasião e que agora demandam este reestudo para melhor
distribuir e atender estas demandas. “Com base no projeto arquitetônico existente, as Direções da Faed estão redistribuindo e fazendo
novas adequações visando dar conta de todas as demandas no
novo prédio”, complementa.

Direções da Faed em reunião sobre a definição de espaços no novo bloco

Este processo de redistribuição dos espaços no novo bloco administrativo conta com o apoio do Setor de Engenharia, Obras e Projetos/PROAD, por meio da colaboração do escritório modelo de Arquitetura do Centro de Educação Superior da Região Sul - Ceres,
de Laguna, que está dando o apoio para o estudo e definições sobre como fazer estas mudanças sem atrapalhar o andamento da
obra em construção.

Retomada do processo de restauro do prédio da DPPG
Após um período de 8 meses em que o processo de restauração
do prédio da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação - DPPG, localizado no Centro de Florianópolis, se encontrava em análise no IPUF
(Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis), depois de algumas negociações entre direções da Faed, Reitoria da Udesc e gabinete do prefeito de Florianópolis, foi possível uma definição e o
deferimento do pedido de licença para restauro do prédio.
“Considerando que o imóvel onde funciona a DPPG é um prédio
tombado, era preciso uma chancela do IPUF para que fosse liberada a elaboração do projeto executivo de restauro do prédio”, explica
o Diretor de Administração.
O deferimento ocorreu no mês de abril e deverá agilizar a elaboração do projeto executivo e o lançamento do edital para seleção da
empresa que executará as obras de restauro.

Prédio da Direção de Pesquisa e Pós Graduação da Faed no Centro de Florianópolis
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Reestudo do projeto paisagístico e de estacionamento da Faed
O projeto paisagístico e de estacionamento da Faed também foi
concebido em 2005, sendo inclusive atualizado no início de 2006, já
com aprovação da Prefeitura para execução.
Porém, em função do novo prédio (hoje em construção) não ter
sido liberado à época, o então Diretor Geral Jarbas José Cardoso,
interveio sob o argumento que não seria viável realizar uma obra de
ajardinamento, estacionamento e arborização, considerando que
ainda seria construído um novo bloco, com todos os transtornos de
uma obra, podendo inclusive danificar o patrimônio público.
“Por estes motivos o projeto paisagístico e de estacionamento da
Faed foi segurado na época”, explica o Diretor de Administração.
Atualmente, com a definição da área de construção do novo bloco,

Certames Licitatórios
Desde o mês de fevereiro até o momento a Faed já participou de
vários certames licitatórios visando dois grandes elementos de custeio: materiais de consumo, equipamentos e material permanente.
“Todo o material de consumo já está com o processo licitatório
entregue na Reitoria, conforme cronograma estabelecido no ano
passado. Estamos preparando os empenhos para efetivar o pregão”, explica o Diretor de Administração.
Segundo ele, tanto as demandas do Centro que chegaram à Direção de Administração, bem como todas as demandas constantes do
PAP, PRAPEG, PAEX, Prodocência e Finep, estão sendo contempladas nestas licitações de material de consumo.
O mesmo procedimento está sendo realizado para material permanente e equipamentos. Cabe salientar que as responsáveis pela
montagem dos processos de compras - Coordenadoria de Finanças
e Contas - tem se esmerado para incluir as demandas em tempo
hábil em relação ao cronograma.
“Montamos e entregamos o processo licitatório para aquisição de
material de expediente, rouparia, ferramentas, aparelhos de ar condicionado, dentre outros, demandados dos núcleos, laboratórios e
Direções, e agora daremos continuidade aos demais certames que
virão”, assegura o Diretor. A Faed está em dia com o cronograma e
aguardando o início das realizações dos pregões. “Acredito que até
agosto estaremos recebendo todo o material solicitado até o momento”, completa.
Abaixo quadro ilustrativo de alguns certames licitatórios já enviados à PROAD:

foi solicitado ao escritório modelo de Arquitetura do Ceres/Udesc de
Laguna, a colaboração para a realização de um reestudo daquele
projeto.
Conforme o Diretor, serão repensadas tanto a área do bambuzal
da Faed, como aproveitá-la paisagisticamente, bem como as partes
leste e oeste do prédio atual e do prédio novo, onde serão os estacionamentos com arborizações, bancos, garagem e muros.
“O grupo está fazendo o estudo com base no projeto existente,
adaptando e adequando o mesmo à realidade atual”, explica. Segundo ele, também está sendo estudada toda a parte de muro, visando definir a área da Faed junto às demais residências existentes
no entorno do Centro.

Instalação de Wireless na Faed
Em 2011 o prédio da Faed e também o prédio da Direção de
Pesquisa e Pós-Graduação - DPPG, no Centro de Florianópolis,
passaram a contar com internet sem fio - wireless.
De acordo com o Diretor de Administração da Faed, Jarbas José
Cardoso, a instalação dos equipamentos era uma reivindicação
antiga das direções, departamentos, professores e estudantes.
Em 2010 foram adquiridos três roteadores: dois foram instalados
na Faed em fevereiro e um foi instalado na DPPG no mês de março. “Estes equipamentos facilitam o uso da internet para acadêmicos e professores em qualquer ambiente na Faed, para auxiliar
nas consultas e pesquisas”, ressalta o Diretor de Administração.

Faed conta com internet sem fio para uso da comunidade acadêmica

PARTICIPAÇÃO DA FAED NAS LICITAÇÕES DE 2011
CERTAMES

Material
de
Consumo

Material
Permanente

Outros Serviços
deTerceiros /
Pessoa Jurídica

CENTRO

PAP

R$ 7.559,00

PRAPEG

Material de Expediente

R$ 18.000,00

Rouparia

R$ 16.034,88

-

-

Aquisição de ferramentas, materiais e equipamentos para reparos para 2011

R$ 39.486,35

-

-

-

Aquisição de materiais elétricos e telefônicos para 2011

R$ 7.648,00

-

-

-

Contratação empresa para manutenção de veículos (fornecimento de peças)

R$ 4.000,00

-

-

-

Solicitação de materiais de limpeza, copa e cozinha para o ano de 2011

R$ 19.177,76

-

-

-

Aquisição de Ar Condicionado

R$ 59.775,19

-

-

-

Aquisição de ferramentas, materiais e equipamentos para reparos para 2011

R$ 6.734,94

-

-

-

Aquisição de materiais bibliográficos para a Biblioteca da FAED

R$ 100.000,00

-

-

-

Prestação de serviços de manutenção e restauração de acervo bibliográfico e
serviços de digitalização para 2011

R$ 14.220,00

-

-

-

Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o ano corrente

R$ 72.360,00

-

-

-

Contratação de empresa para manutenção de veículos.

R$ 4.000,00

-

-

-

Fonte: Direção de Administração (Coordenadoria de Finanças e Contas)

R$ 1.790,00

PAEX

R$ 380,00
R$ 795,00
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Concentro da Faed aprova o Orçamento Participativo 2011
O Conselho de Centro da Faed (Concentro) realizou no dia 17 de
fevereiro a primeira reunião extraordinária do ano, tendo como ponto de pauta as Diretrizes de Elaboração do Planejamento do Orçamento Participativo da Faed e planilhas de distribuição percentual
do orçamento aos Departamentos, referentes ao exercício de 2011.
O conselheiro, professor Divino Ignácio Ribeiro, relator do texto,
apresentou a análise e o parecer do documento final, apresentado à
Direção Geral pela Comissão de Administração e Planejamento
sobre o orçamento participativo da Faed. O parecer foi aprovado por
unanimidade.
Este é o segundo ano consecutivo que o orçamento participativo é
aplicado na Faed. De acordo com a Diretora Geral do Centro, Marlene de Fáveri, o objetivo é descentralizar as decisões sobre as
aplicações dos recursos financeiros, fazendo com que os Departamentos planejem suas ações, contribuindo para um maior compromisso na gerência destes recursos e transparência administrativa.

Parecer foi aprovado por unanimidade na primeira reunião extraordinária do ano

Acompanhamento e Execução do Plano de Aplicação do
Orçamento Participativo dos Departamentos
Pelo segundo ano consecutivo a atual administração da Faed
aprova o Orçamento Participativo, que visa a descentralização do
orçamento aos departamentos em três rubricas: diárias, passagens
e locação de veículos.
Foram feitas reuniões onde foram apontadas as necessidades de
cada departamento e elaborado um plano de aplicação, encaminhado à Direção de Administração em abril.
“A partir desta data estamos acompanhando este plano de aplicação em função das demandas que nos chegam dos departamen-

tos”, explica o Diretor de Administração, professor Jarbas José Cardoso.
No início do mês de maio foi elaborado e enviado às Chefias Departamentais o primeiro relatório do orçamento utilizado pelos departamentos no período de fevereiro a abril de 2011.
“O relatório faz detalhamento do uso dos recursos de cada departamento dentro das rubricas aprovadas. Este é um compromisso da
atual administração: fornecer relatórios da execução do Orçamento
Participativo aos departamentos”, esclarece o Diretor.

Distribuição do Orçamento por Departamentos e Centro em 2011
Orçamento Participativo 2011
Diárias

Departamentos

Passagens

Locação de Veículos

Valor

% partic.

Valor

% partic.

Valor

% partic.

DBI

R$ 10.087,83

13,19%

R$ 12.659,23

13,19%

R$ 13.054,83

13,19%

DG

R$ 21.695,39

28,36%

R$ 27.225,59

28,36%

R$ 28.076,39

28,36%

DH

R$ 17.106,20

22,36%

R$ 21.466,61

22,36%

R$ 22.137,44

22,36%

DPED

R$ 17.541,56

22,93%

R$ 22.012,94

22,93%

R$ 22.700,84

22,93%

DCH

R$ 10.069,02

13,16%

R$ 12.635,63

13,16%

R$ 13.030,49

13,16%

Total

R$ 76.500,00

100,00%

R$ 96.000,00

100,00%

R$ 99.000,00

100,00%

Direção Geral

R$ 13.500,00

15,00%

R$ 24.000,00

20,00%

R$ 11.000,00

10,00%

Total Geral

R$ 90.000,00

—

R$ 120.000,00

—

R$ 110.000,00

—

Fonte: Direção Geral (Diretrizes de Elaboração do Planejamento do Orçamento Participativo da Faed)

