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Semana de Ciências Sociais debateu desafios
da área e diálogos interdisciplinares

O

Departamento de Ciências Humanas (DCH) da Faed promoveu, entre 25 e 27 de abril, a Semana de Ciências
Sociais. O evento abordou a temática “Desafios para as ciências sociais no Brasil: diálogos interdisciplinares”. A
programação contou com mesas redondas e exibição de filme “A que horas ela volta”, seguido de debate.

As mesas contaram com convidados externos e professores do DCH, e abordaram as temáticas: “A Sociedade
contemporânea: gênero, sexualidade e ideologia”, “A sociedade contemporânea: juventude, movimentos, política e
educação”, e “Transformações no espaço urbano: questões e problemas”.

E

Atividade lúdica foi tema de
ciclo de formação na Faed

m 18 de abril o Laboratório de Vivências e Alternativas
Lúdicas (Lalu) da Faed promoveu a primeira edição
de 2016 do Ciclo de Formação “A atividade lúdica e
suas implicações na formação humana”.
A atividade foi organizada pelo programa de Extensão
“Brinquedos e Brincadeiras: um caleidoscópio de ideias e
vivências”, coordenado pela professora Maria Conceição
Coppete. O programa tem por finalidade oferecer cursos
e oficinas para a comunidade interna e externa à Faed,
que oportunizem estudos e vivências sobre brinquedos e
materiais pedagógicos e sua importância no processo de
ensino e aprendizagem.

Faed lamenta morte de Salim Miguel

O

escritor Salim Miguel faleceu em Brasília, no dia 22
de abril, aos 92 anos. A Direção da Faed divulgou
nota de pesar lamentando a perda do escritor.

Em 2014 Salim Miguel e sua esposa, Eglê Malheiros,
doaram seu acervo completo para a Faed. O material
reúne livros, revistas documentos e objetos do casal e
está disponível para consulta, estudos e pesquisas no
“Espaço Eglê Malheiros & e Salim Miguel”, no IDCH.

Sarau literário no IDCH abordou
a obra de Salim Miguel

A programação contou com a participação de docentes
da rede pública de educação básica e estudantes da
Faed, reunidos em três oficinas, lançamento de livro,
momento cultural e café com ideias.

E

m 6 de abril, o Instituto de Documentação e
Investigação em Ciências Humanas (IDCH), realizou a
segunda edição do Sarau Literário, com o tema “(RE)
lendo a ditadura: Salim Miguel e Suas Narrativas Cadeia”.
A atividade contou com a conferencista Luciana Rassier
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Os saraus serão realizados até novembro, sempre na
primeira quarta-feira de cada mês, e abordarão aspectos
da obra e trajetória de Salim Miguel.

Seminário sobre culturas
escolares no tempo presente

Aula pública abordou papel da
imprensa na ditadura militar

E

m 19 de abril o Instituto
Investigação emCiências
parceria com o Coletivo
Verdade, Justiça, promoveu a
“Verdade histórica”.

O

grupo de pesquisa Culturas Escolares, História e
Tempo Presente promoveu em 12 e 13 de abril a
segunda edição do Seminário Culturas Escolares
no Tempo Presente. O evento promoveu um espaço de
debate sobre ideias e práticas educativas e contou com
professores, técnicos, doutorandos, mestrandos e bolsistas
de Iniciação Científica e pesquisadores convidados.

de Documentação e
Humanas (IDCH), em
Catarinense Memória,
aula pública intitulada

A atividade foi ministrada pelo professor Reinaldo Lindolfo
Lohn, do departamento de História da Faed e teve como
foco a análise do papel da imprensa ao fim do período
da ditadura civil-militar, na qual exerceu um papel
importante na definição de quem seriam os heróis da
redemocratização e quem seriam os esquecidos.

O Laurent Gutierrez, da Universidade de Rouen, na França,
proferiu a conferência de abertura “As Ciências da
Educação na França: riqueza e limites de uma disciplina
plural”.

Ciclo de palestras na Faed debate
Africanidades, Cultura e Cidadania

A

Revista Linhas é aprovada
em edital da Anped

Revista Linhas, do Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGE), teve proposta aprovada
no edital da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (Anped).

F

oi realizada em 7 de abril, pelo Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros (Neab), mais uma atividade do ciclo de
palestras “Africanidades, Cultura e Cidadania”.

A palestra teve como tema “A influência Pan-africanismo
no Processo de Independência dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa”, e foi ministrada pelo professor
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), PanAfricanista, membro e ativista da Associação de Jovens
Pan-Africanistas da Guiné-Bissau (AJOPAR), Adosindro
Joaquim de Almeida.

A proposta submetida se refere à publicação do
dossiê com o tema “Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva: organização e oferta do
atendimento educacional especializado”, com
organização das professoras Regina Celia Linhares
Hostins e Marcia Denise Pletsch, referências na área.

Programa de Extensão PROFA realiza
encontro de formação em Angelina

Escravidão Contemporânea é
tema de palestra na Faed

O

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro (Neab) promoveu
em 5 de abril a palestra intitulada “Escravidão
Contemporânea”. A atividade, integrou a
campanha “Racistas otários nos deixem em paz”, e teve
como palestrante o professor Renato de Mello, da Udesc.

O

Programa de Extensão Formação de Professores
Alfabetizadores (PROFA), da Faed, em parceria
com a Secretaria Municipal de Angelina, realizou
em 25 de abril um encontro de formação de professores
dos anos iniciais do ensino fundamental.
O professor Lourival José Martins Filho, coordenador do
PROFA, ministrou a palestra “O pensamento pedagógico
contemporâneo e as práticas de letramento na escola”.
O objetivo do PROFA é contribuir na formação de
professores e professoras alfabetizadores do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, em
parceria com as redes de ensino da grande Florianópolis.
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A

A Pós-Graduação
na Faed

Programa de Pós-Graduação em História
Cursos: Mestrado Acadêmico (início
em 2007) e Doutorado (início em
2014)

Faed, desde 1978, possui cursos de pósgraduação na modalidade lato sensu.
A partir de 2007 estão em funcionamento os
cursos stricto sensu aprovados pela Coordenação
de aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior
(Capes), do Ministério da Educação (MEC).
Atualmente a Faed possui cinco cursos de mestrado
e dois cursos de doutorado, apresentados a seguir:

Avaliação Capes: 4
Área de Concentração: História do Tempo Presente
Linhas de Pesquisa: Culturas políticas e Sociabilidades;
Linguagens e Identificações.
O programa já titulou 100 mestres e as primeiras defesas
de doutorado deverão ocorrer em 2018.
Mais informações: www.faed.udesc.br/ppgh

Programa de Pós-Graduação em Educação

W

Mestrado Profissional em Ensino de História

Cursos: Mestrado Acadêmico
(início em 2007) e Doutorado
(início em 2012)
Avaliação Capes: 4

Cursos: Mestrado Profissional
(início em 2014)

Área de Concentração: Educação

Avaliação Capes: 4
Área de Concentração: Ensino de História

Linhas de Pesquisa: Educação, Comunicação e
Tecnologia: História e Historiografia da Educação; Políticas
Educacionais, Ensino e Formação.
O programa já titulou mais de 100 mestres e teve sua
primeira defesa de doutorado no ano de 2015. As demais
defesas da primeira turma de doutorado devem ocorrer
durante o ano de 2016.

Linhas de Pesquisa: Linguagens e Narrativas Históricas:
Produção e Difusão; Saberes Históricos em Diferentes
Espaços de Memória; Saberes Históricos no Espaço
Escolar.

Mais informações: www.faed.udesc.br/ppge

O programa ainda não teve nenhuma titulação, sendo
que as primeiras defesas devem ocorrer durante o ano
de 2016.
Mais informações: www.faed.udesc.br/profhistoria

Programa de Pós-Graduação em Planejamento
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental

Cursos: Mestrado Profissional (início
em 2013)

Cursos: Mestrado Profissional (início
em 2007) e Doutorado (início em 2016)
Avaliação Capes: 4
Área de Concentração: Planejamento
Desenvolvimento Socioambiental

Territorial

e

Linhas de Pesquisa: Análise e Gestão Ambiental;
Planejamento territorial e Desenvolvimento Social,
Econômico e Espacial.
O programa já titulou 78 mestres.
Mais informações: www.faed.udesc.br/ppgplan

Tem...

Centro de Ciências
Humanas e da Educação

O

Programa de Pós-Graduação em
Gestão da Informação
Avaliação Capes: 3
Área de Concentração: Gestão da Informação
Linhas de Pesquisa: Gestão de Unidades de Informação;
Informação, Memória e Sociedade.
O programa levou uma turma a defesa até o momento,
tendo já titulado 12 mestres, sendo que as defesas da
segunda turma de mestrado devem ocorrer durante o
ano de 2016.
Mais informações: www.faed.udesc.br/ppginfo

Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia - LEPEGEO
Coordenadora – Profa. Rosa Elisabete
Militz Wypyczynski Martins
Vice-coordenadora – Profa. Ana
Maria Hopepers Preve

LEPEGEO foi criado em 2011 como um espaço no curso
de Geografia para tratar diretamente com a formação de
educadores. Tem por objetivo fornecer apoio a estudantes
e professores da Faed e de outras instituições da educação
básica para o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas
à educação em Geografia.
Tem sua gênese na identificação de demandas observadas
no processo de formação dos acadêmicos que optam pela
Licenciatura em Geografia. É um espaço para desenvolvimento
de pesquisas e atividades voltadas para a docência, seja de
formação inicial como de formação continuada; atividades
de pesquisa, de ensino e de extensão, capazes de atender as
necessidades de melhoria da prática pedagógica dos profissionais
da educação.
Está voltado para criação de parcerias entre o laboratório e
escolas de ensino fundamental e médio da rede pública municipal
e estadual para a realização de estágios e pesquisas, envolvendo
os alunos do curso de Geografia e demais interessados.

Integrantes:
- 03 professoras efetivas e 03
professores colaboradores da área
de Ensino de Geografia
- 12 Bolsistas de PIBID Geografia
- 02 Bolsistas de Iniciação Científica
- 10 Mestrandos e 03 Doutorandos

Projetos Pesquisa:
- Educação Geográfica e Práticas
Pedagógicas em Espaços Formais e não
Formais de Educação (Profa. Rosa Martins)
- O que pode a Cartografia e a Geografia?
Investigações e invenções em Educação
(Profa. Ana Preve)
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Informes da Direção de Administração
Orçamento Participativo
O orçamento participativo da Faed foi homologado no
Conselho de Centro (Concentro) em abril. A planilha com
os valores de cada departamento está disponível no site no
mural e na página da Direção de Administração. Acesse
em: www.faed.udesc.br/orcamentoparticipativo2016

Elevadores
O contrato para manutenção de elevadores da Faed
foi rescindido por insuficiência técnica da empresa
contratada. Nesta semana estão ocorrendo reuniões e
ajustes finais para a contratação de uma nova empresa,
que irá dar manutenção e colocá-los novamente à
disposição da comunidade faediana.

Energia Elétrica
O consumo de energia elétrica tem um custo impactante
no orçamento da Faed. Para 2016 estão previstos R$ 200
mil para esta despesa. Com ações para redução do
consumo é possível gastar menos do que o previsto e
aproveitar os recursos para investimentos na atividade
fim: pesquisa, ensino e extensão, além de contribuir para
a sustentabilidade. A direção de Administração lançará
em maio, em parceria com a Assessoria de Comunicação,
uma campanha para redução do consumo de energia na
Faed!

Aposentadoria Compulsória

A partir da LC 152/2015 a idade para aposentadoria compulsória mudou de 70 para 75 anos, faixa etária máxima
para atividade profissional também no serviço público.

Curta e acompanhe as atividades
da Faed nas redes sociais!

Encontro de Estágios do
curso de Pedagogia

A

coordenação de Estágios do curso de Pedagogia,
em parceria com a chefia do Departamento,
promoveu em 27 de abril o 1º Encontro de Estágio
da Pedagogia da Faed, com o tema “Avaliação e
Expectativas de Formação na Docência nos Anos Iniciais
e na Educação Infantil”.
O evento reuniu representações dos campos, exestagiários, docentes da Faed, participantes das práticas
de docência em Educação Infantil e Anos Iniciais,
para avaliar conteúdos, planejamento, estrutura e
metodologias dos estágios curriculares supervisionados.
De acordo com a coordenadora, professora Zenir Koch,
o evento possibilitou avançar na troca de conhecimentos
entre a escola e academia. As avaliações realizadas
contribuirão para repensar uma nova proposta de curso.
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Aniversário da FAED

Para celebrar o aniversário de 53 anos do Centro será
promovida a Semana da Faed. As atividades relacionadas
ao RH envolvem a homenagem aos aposentados de
2015-2016 e o 1º Encontro de Técnicos Universitários,
com a finalidade de interação, sugestões de melhorias,
lançamento do PROCAPT 2016 e coquetel. A programação
será divulgada em breve. Contamos com a presença de
todos, prestigiem!

Frequência Mensal

A campanha "Como está a entrega de sua folha-ponto
mensal?" iniciada em abril teve grande aderência! Para dar
continuidade à regularização, entregue sua folha-ponto
desse mês até 03/05/2016 ao RH da Faed, devidamente
assinada pela chefia imediata. Continue fazendo sua
parte e colabore com as atividades do RH!

Contribuição previdenciária
Nesse mês de abril houve a implementação do aumento
de contribuição ao IPREV de 11 para 12% do valor do
vencimento. De acordo com o Governo de SC esse valor
chegará em até 14% ao longo dos próximos dois anos.

RH no Facebook

A partir de abril os comunicados do RH também estão
sendo divulgados pelo grupo “Servidores/as Faed” no
Facebook, além dos e-mails institucionais. A ideia é ter
maior visibilidade para as informações de forma mais
rápida e fácil. Participe!

Udesc Faed

https://www.facebook.com/faed.udesc

Udesc_Faed

Expediente
Direção Geral
Professor Emerson César de Campos
Direção de Administração
Técnico Universitário Danilo Ledra
Direção de Ensino de Graduação
Professora Geovana Mendonça Lunardi Mendes
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
Professora Silvia Maria Favéro Arend
Direção de Extensão, Cultura e Comunidade
Professora Jimena Furlani
Jornalista Responsável
Carolina Hommerding
Projeto Gráfico
Márcia Becker
Leonardo Antônio da Cunha
Produção
Assessoria de Comunicação FAED/UDESC
comunicacao.faed@udesc.br
(48) 3664-8512

www.faed.udesc.br
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