
A 
 Faed sediou entre 22 e 24 de agosto a quarta edição do Colóquio 

Paulo Freire. O evento abordou o tema “Conscientização em 

tempos de (des)esperanças” em conferências, momentos culturais, 

oficina, círculos de cultura e círculos gnosiológicos.  

A conferência de abertura intitulada “Escola sem partido”, foi proferida 

pelo professor Éder da Silveira, da Universidade federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

O colóquio é uma iniciativa do Programa de Extensão “Girândola de 

saberes e práticas: Infância, cidadania e formação docente” e do Grupo 

de Estudos Freireanos. 

 Colóquio Paulo Freire debateu  

conscientização em tempos de (des)esperanças  

 Faed realiza formatura de 

Pedagogia, História e Geografia 

F 
oi realizada em 27 de julho a cerimônia de 

colação de grau dos formandos 2016/1 da Faed. 

A solenidade foi realizada do Teatro Pedro Ivo e 

contou com dois formandos do curso de Geografia, 

cinco formandos do curso de História e 21 formandos 

do curso de Pedagogia. 

Faed promove recepção aos calouros e calouras  

A 
 Direção Geral da Faed e 

as direções de Ensino de 

Graduação; Extensão 

Cultura e Comunidade; 

de Pesquisa e Pós-Graduação, e 

de Administração, junto às 

chefias departamentais dos 

cursos de Pedagogia, História e 

Geografia, participaram em 18 

de agosto da recepção institucional aos calouros e calouras da Faed.  

Os estudantes receberam orientações sobre a estrutura e funcionamento da Faed e da Udesc, possibilidades de 

bolsas e oportunidades de intercâmbio, entre outros temas do cotidiano  acadêmico. Técnicos da Secretaria de 

Ensino de Graduação e do Setor de Convênios, Projetos e Intercâmbios também participaram da recepção. 

O 
 projeto de extensão Hemeroteca Digital 

Catarinense, desenvolvido pela Faed em 

parceria com a Fundação Catarinense de 

Cultura (FCC), na Biblioteca Pública de Santa Catarina, 

foi selecionado para a etapa final do 29º Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade.  

O projeto foi selecionado 

entre 220 inscritos na maior 

premiação na área de 

promoção e preservação 

do Patrimônio Cultural de 

todo o país, promovida 

pelo Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artíst ico 

Nacional (Iphan). 

A hemeroteca envolve a digitalização e disponibilização 

online de todo o acervo de periódicos editados e 

publicados no estado de Santa Catarina a partir do 

século XIX. 

Projeto de Extensão da Faed é  

finalista em prêmio do Iphan 
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Faed promove duas aulas  

inaugurais para a graduação 

A 
 Direção de Ensino de Graduação da Faed 

promoveu, em 25 de agosto, duas aulas 

inaugurais voltadas aos cursos de graduação da 

Faed. 

A professora Andrea Gouveia, da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) e presidente nacional da ANPED, 

ministrou a aula intitulada “O PNE e os desafios para a 

valorização do magistério”. 

A segunda aula abordou o tema “Ocupar Educa? A 

escola pública reinventada por seus jovens estudantes”, 

e foi proferida pelo professor Paulo Carrano, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Evento debateu as contribuições  

de Ranganathan para a Biblioteconomia 

E 
m 9 de agosto o 

d e p a r t a m e n t o  d e 

Biblioteconomia da Faed 

promoveu um evento 

intitulado “As contribuições de 

R an g a n a th an  p ar a  a 

Biblioteconomia”. 

A atividade reuniu profissionais 

e comunidade acadêmica 

de Biblioteconomia para reflexões sobre as contribuições 

teóricas e práticas de Shiyali R. Ranganathan, 

bibliotecário indiano do início do século XX, enfocando 

suas ideias a respeito da biblioteca e da 

Biblioteconomia. O professor Gustavo Saldanha, 

professor Gustavo Saldanha, da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (Unirio), ministrou a palestra de 

abertura do evento. 

Faed recebe encontro de Educação  

em Ciência da Informação 

F 
oi realizado em 14 e 15 de julho na Faed o 

Encontro Regional  de Educação em Ciência da 

Informação (Erecin).  

O evento foi promovido pelo departamento de 

Biblioteconomia e pela Associação Brasileira de 

Educação em Ciência da Informação (Abecin) e 

reuniu professores, estudantes, pesquisadores e 

profissionais interessados na temática. 

Professor da Faed palestra no 

Congresso de Integração das Licenciaturas 

O 
 professor Lourival José Martins Filho, da Faed, 

ministrou uma palestra sobre Docência e 

Alteridade, tema do Congresso de Integração 

de Licenciaturas da Universidade do Planalto 

Catarinense (Uniplac), realizado em Lages em 23 de 

junho. 

O evento reuniu 

docentes da rede 

pública e privada  

em debates em torno 

da didática e da 

prática docente na 

contemporaneidade. 

Faed sedia Seminário  

Internacional Aulas Conectadas  

A 
 Faed sediou entre 8 e 10 de agosto a terceira 

edição do Seminário Internacional Aulas 

Conectadas.  

O evento promove  a interlocução entre graduação, 

pós-graduação e Educação Básica, com foco na 

inovação e nas tecnologias digitais, além dos debates e 

estudos sobre currículo e inclusão. 

A edição contou com convidados da Suécia, Estados 

Unidos, Argentina, Portugal, México e Brasil. A 

conferência de abertura “O futuro da escola”, foi 

proferida pela professora Inés Dussel, do Centro de 

Investigação e Estudos Avançados do México. 

Faed recepciona  

estudantes estrangeiros 

A 
s Direções da Faed e o Setor de Convênios, 

Projetos e   Intercâmbios realizaram em 2 de 

agosto o Welcome Day FAED, com o objetivo de 

acolher estudantes estrangeiros que vieram estudar na 

Faed no segundo semestre de 2016. Participaram da 

recepção alunos da Noruega e da Espanha.  

Os estudantes conheceram as dependências da Faed e 

receberam orientações sobre as rotinas acadêmicas 

para terem um semestre de aproveitamento no Centro. 
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O 
 Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) e o Programa de Pós-Graduação em 

História (PPGH) realizaram em 29 de agosto uma 

aula inaugural conjunta. 

A atividade, intitulada “¿Que Hago Yo Aquí?”, foi 

ministrada pelo professor Jorge Larrosa, da Universidade 

de Barcelona, e lotou o auditório Tito Sena, na Faed. 

PPGE e PPGH promovem  

aula inaugural com Jorge Larrosa 
Ciência da Informação foi tema  

da aula magna do PPGInfo 

F 
oi realizada 

em 8 de 

agosto a aula 

magna do  

programa de Pós-

Graduação em 

Gestão da Infor-

mação (PPGInfo).  

O evento acordou 

o tema “O que é 

C i ê n c i a  d a 

Informação? Outras epistemologias horizontais”, e foi 

proferido pelo professor Gustavo Saldanha, da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(Unirio). 

PPGPlan realiza aula magna sobre 

super-mobilidade e super-diversidade 

E 
m 19 de agosto o 

Programa de Pós-

G r a d u a ç ã o  e m 

Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioam-

biental (PPGPlan) realizou a 

aula magna  que abordou 

“Super-mobilidade e super-

diversidade: conceitos, 

realidades e mitos das primeiras décadas do século XXI”, 

ministrada pelo professor João Peixoto, da Universidade 

de Lisboa. 

Aula magna do ProfHistória abordou  

lutas dos movimentos negros e  

seus impactos na Educação 

O 
 Mestrado Profissional 

em Ensino de História 

(ProfHistória) realizou 

em 15 de agosto a 

aula magna do curso. 

Com o tema “As lutas dos 

movimentos negros e seus 

impactos na Educação: currículos de História no Rio de 

Janeiro e em Nova York”, a aula foi ministrada pelo 

professor Amílcar Araújo pereira, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

ProfHistória da Faed tem  

primeira defesa de dissertação 

O 
 Mestrado Profissional 

em Ensino de História 

(ProfHistória) teve em 

11 de junho, na Faed, 

a primeira defesa de 

dissertação do programa.  

A mestranda Elaine Prochnow 

Pires foi a primeira egressa do curso com a dissertação 

“Ideias históricas de jovens do Ensino Médio sobre 

representação das mulheres no ensino de História do 

Brasil: estudo de caso”, com orientação da professora 

Cristiani Bereta da Silva. 

O 
 Laboratório de 

Patrimônio Cultural 

(LabPac) da Faed 

promoveu entre 15 

e 19 de agosto a Semana 

do Patrimônio Cultural. 

A programação contou 

com caminhadas pela 

cidade, exibição de filme, 

mesas de debates, oficinas e lançamento de livro. 

LabPac promove  

Semana do Patrimônio Cultural 

Professora da Faed lança livro sobre 

patrimônio cultural em Santa Catarina 

A 
 professora Janice Gonçalves, do departamento 

de História, realizou em 19 de agosto o 

lançamento do livro “Figuras de Valor: 

patrimônio cultural em Santa Catarina”. O lançamento 

foi realizado no Instituto de Documentação e 

Investigação em Ciências Humanas (IDCH). 

Semana do PPGE reuniu docentes, 

mestrandos e doutorandos 

E 
m 16 e 17 de agosto o 

Programa de Pós-

G r a d u a ç ã o  e m 

Educação promoveu a 

terceira edição da Semana do 

PPGE. O evento reuniu 

docentes, mestrandos e 

doutorandos em momentos culturais; apresentações 

sobre doutorado sanduíche e experiências no exterior; 

aula magna sobre bases nacionais; panorama dos 

egressos do PPGE; Revista Linhas; além de uma mesa de 

livros dos professores do programa.  
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IDCH promove 6º Sarau  

Eglê Malheiros & Salim Miguel  

O 
 Instituto de Documentação e Investigação em 

Ciências Humanas (IDCH), da Faed, promoveu 

em 11 de agosto a sexta edição do  Sarau Eglê 

Malheiros & Salim Miguel. 

O evento, intitulado “Reencontros com Salim”, contou 

com a participação do professor Arno Blass, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Professor da Faed palestra em 

encontro de docentes da Uniarp 

O 
 professor Lourival José 

Martins Filho, da Faed, 

participou em 20 de 

julho do primeiro Encontro de 

Docentes (ENDOUNI), na 

Universidade do Alto Vale do 

Rio do Peixe (Uniarp), em Caçador, onde proferiu uma 

palestra sobre o tema “Ser Professor e sua 

responsabilidade Social e Ética”. O evento integra as 

ações da Uniarp para a valorização do quadro 

docente, através de maior interatividade e 

capacitações. 

O 
 Grupo de Pesquisa 

PROLINGUAGEM da 

Faed recebeu em 

agosto a visita da professora 

Fernanda Leopoldina Viana, 

do Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, de 

Portugal. 

O objetivo do encontro, que reuniu toda a equipe do 

PROLINGUAGEM, foi a elaboração de parcerias e 

trabalhos em conjunto entre as duas universidades. 

Grupo PROLINGUAGEM recebe  

professora de Portugal 

LEC promove ciclo de debates 

O 
 Laboratório de Estudos de Cidades (LEC), deu 

início em 25 de agosto à primeira edição do 

Ciclo de Debates do Laboratório de Estudos de 

Cidades (LEC), da Faed.  

A atividade “Sobre a Vuelvilla de Xul Solar: técnica e 

liberdade no Reino do ócio ou a Revolução Caraíba”, 

contou com a professora Maria Bernadete Ramos Flores, 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Comissão de avaliação  

institucional externa visita a Faed 

A 
 Faed recebeu em 4 

de agosto a visita da 

comissão externa de 

avaliação da Udesc, 

instituída pelo Conselho 

Estadual de Educação. 

Participaram do encontro com os avaliadores os 

diretores e diretoras da Faed, chefias departamentais, 

coordenações de programas de pós-graduação,  

secretários, coordenadores e chefias de setores. 

Coleção “Educação para as relações 

étnico-raciais” é lançada na Faed 

F 
oi realizado em 25 de agosto na 

Faed o lançamento da Coleção 

“Educação para as relações étnico 

-raciais”. 

As obras são divididas em quatro 

volumes e apresentam resultado de 

pesquisas nas áreas da História, da 

Educação e da Cultura de sujeitos 

africanos, afrobrasileiros e indígenas. 


