Semana da Faed marcou 53 anos de fundação do
primeiro Centro da Udesc

F

oi realizada entre 9 e 13 de maio a Semana da Faed.
O evento marcou os 53 anos de fundação do centro
mais antigo da universidade, comemorado em 8 de
maio.

A semana teve como tema “Conversações sobre
passado, presente e futuro”. A programação contou com
mesas-redondas que debateram os desafios da Faed no
passado, presente e futuro, uma mesa com a
participação de egressos dos quatro cursos e outra que
debateu os desafios atuais do movimento estudantil.
Um dos destaques da programação foi o primeiro
Encontro de Técnicos e Técnicas da Faed, além da mostra
de talentos realizada no hall do centro.
O evento contou ainda com homenagens aos servidores
e servidoras aposentados em 2015 e 2016: professor
Ricardo Wagner Ad-Víncula Veado, professor Sérgio
Schmitz, professora Elisa Maria Quartiero, professora Maria
Graciana Espellet de Deus Vieira, professora Nadir
Esperança Azibeiro, professora Sueli Wolf Weber, técnica
Tânia Julieta Andrade Moraes e técnica Wilma Bertoldi
Gonçalves.

Faed promove primeira edição do
Seminário das Licenciaturas

Faed sedia encontro nacional de
diretores de faculdades de Educação

A

Faed sediou em 6 e 7 de junho o 37º Encontro do
Fórum Nacional de Diretores de Faculdades,
Institutos, Centros de Educação ou Equivalentes
das Universidades Públicas Brasileiras (Forumdir) e o
Encontro da Associação Nacional pela Formação de
Profissionais da Educação (Anfope-Sul).

A

direção de Ensino de Graduação e as chefias
departamentais da Faed promoveram entre 16 e
18 de maio a primeira edição do Seminário das
Licenciaturas.

A programação abordou a temática “Ser professor em
2016: desafios, dilemas e perspectivas”.
Mesas-redondas debateram os temas: “Desafios, dilemas
e perspectivas da licenciatura da Udesc”, “Escola sem
partido, ideologia de Gênero, intolerância religiosa... Que
professor é necessário para o enfrentamento destes
desafios?”, “Em foco os sujeitos da educação básica: que
criança e juventude estão na escola hoje?”, e “Qual o
perfil do egresso das licenciaturas para atuar na
educação básica: da educação infantil ao ensino
médio”.

O evento foi organizado pera Faed em parceria com o
Centro de Ciências da Educação (CED), da UFSC. O
evento reuniu dirigentes e representantes de instituições
públicas formadoras de profissionais da educação de
todo o país e abordou a temática “Políticas de formação
em debate”.
As discussões e deliberações do 37º Forumdir resultaram na
elaboração e divulgação da Carta de Florianópolis.

Faed adquire van, scanner e
drone com recursos FINEP

A

Novos espaços na Faed

direção da Faed deu continuidade nos últimos
meses às alterações de layout e distribuição dos
espaços e setores considerando a ocupação
gradativa e definitiva do prédio novo.
Alguns setores mudaram de localização e novos espaços
foram ocupados:

A

Faed adquiriu três equipamentos, por meio do
Edital da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), destinados ao uso dos laboratórios e
núcleos de pesquisa do centro.

Foram adquiridos um scanner planetário que está
disponível para uso dos laboratórios, um drone de
medições geográficas e uma van para transporte de
pesquisadores.

Direção de Extensão realiza reunião
com entidades estudantis

► Laboratório de Planejamento Urbano e Regional
(Labplan): Salas 102 e 102-A.
► Laboratório de Vivências e Alternativas Lúdicas
(Lalu): Sala 110.
► Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab): Salas
301 e 301-A.
► Grupo de Pesquisa Prolinguagem: Sala 305.
►

Laboratório de Estudos
Decoloniais (AYA): Sala 307.

Pós-Coloniais

e

► Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente
(GpDD) / Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape),
PIBID Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
Programa de Formação de Professores(as)
Alfabetizadores(as) (Profa): Sala 315.
► Grupo de Pesquisa em Educação Infantil (Gedin),
PIBID Educação Infantil, Programa Girândola Infância, Cidadania e Formação Docente, Grupo
de Estudos Paulo Freire: Sala 317.

A

Direção de Extensão Cultura e Comunidade
realizou em 5 de maio uma reunião com
entidades
estudantis da Faed e estudantes
interessados.

O objetivo do encontro foi destacar a importância e o
papel das entidades de representação e esportivas
reconhecidas pela universidade, bem como incentivar a
organização dos estudantes enquanto Centros
Acadêmicos, Diretório Acadêmico e Atlética.

E

Faed sedia Seminário de
Política de Acervos

Turma da segunda fase de História
produz materiais didáticos

A

turma da segunda fase do curso
de História da Faed produziu no
primeiro semestre uma série de
materiais didáticos para as disciplinas de
História da África I,
História do Brasil I,
História
de
Santa
Catarina I, Ensino e
Linguagens II.

m 16 e 17 de
maio a Faed
sediou a terceira
edição
do
Seminário de Política
de Acervos.

A iniciativa envolveu as
disciplinas
das
professoras Ana Luíza
An d ra de,
Cláu di a
Mortari, Luisa Wittmann
e Marlene de Fáveri.

O evento teve como
te ma
“Pai sagens
Culturais na constelação de acervos” e foi organizado
pelo departamento de História da Faed em parceria com
o Museu Victor Meirelles, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional de Santa Catarina (Iphan-SC) e Comitê
do Conselho Internacional dos Museus para o
Desenvolvimento de Coleções (Comcol/Icom).

Os materiais produzidos
foram
apresentados
pelos estudantes em 29
de junho às professoras
das disciplinas e a uma
banca
avaliadora
integrada pelos professores Pedro Eurico Rodrigues e
Tâmyta Rosa Fávero.

Simpósio de Geografia abordou água e riscos geoambientais

F

oi realizada entre 9 e 10 de junho na Faed a 16ª edição do Simpósio de
Geografia (Simgeo). O tema escolhido foi “Água: riscos geoambientais”,
motivado pelos acontecimentos do último ano e também para o
aprofundamento dos conhecimentos relativos aos estudos dos recursos hídricos.
A programação do simpósio incluiu oficinas, palestras, minicursos, apresentação de
banners, documentários, mesas redondas e saídas de campo.
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Faed sediou Seminário
Internacional de Defesa Civil

A

Faed sediou em 19 e 20 de maio o Seminário
Internacional de Defesa Civil. O evento integrou a
Semana Estadual de proteção e Defesa Civil,
organizada pela Secretaria de Estado de Defesa Civil,
com apoio da Udesc.
O governador do Estado, Raimundo Colombo, participou
da abertura do evento, que teve como tema “O papel da
ciência e tecnologia na redução de risco de desastres”.
Os participantes debateram experiências e resultados de
pesquisas e trabalhos conduzidos na área, além da troca
de ideias e experiências entre técnicos, docentes,
discentes, pesquisadores e comunidade.

Programa de Extensão Arquivos Marginais
realiza Semana da Luta Antimanicomial

O

Programa de Extensão Arquivos Marginais, da
Faed, coordenado pela professora Viviane
Borges, promoveu de 16 a 20 de maio, a primeira
edição da Semana da Luta Antimanicomial.
O evento surgiu da necessidade de ampliar o debate
sobre a luta antimanicomial na academia e fora dela. A
programação teve oficinas, teatros e conversas, além de
um baile integrado aos usuários do Centro de Atenção
Psicossocial (Caps), Instituto Arco-Íris e Coletivo Pira.

Professor da Faed participa de fórum
nacional de entidades de Educação

O

professor Lourival
José Martins Filho,
representante da
Udesc na Associação dos
Orientadores Educacionais
de
Santa
Catarina
(AOESC), participou entre 9
e 12 de maio, em Brasília, do XIX Fórum Nacional de
Entidades Representativas dos Especialistas em Educação.
O encontro promove um espaço de luta e reflexão em
prol dos profissionais da educação com ênfase nos
especialistas em educação que atuam na gestão escolar
e coordenação pedagógica das escolas.
Os integrantes do Fórum realizaram um manifesto na
defesa dos serviços públicos e na rejeição do PLP nº
257/2016 em tramitação no Congresso Nacional.

Seminário promove socialização
dos estágios em docência

A

Coordenação
de
Estágios da Faed, em
parceria
com
a
coordenação de estágios
do curso de Pedagogia e
chefia de departamento
promoveram em 17, 20 e 22
de junho o Seminário de
Estágios 2016-1.
A programação contou com
a socialização dos estágios
de docência do curso de
Pedagogia na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais.
As apresentações dos dois primeiros dias ocorreram nas
creches que são campo de estágio da Faed: Creche
Nossa Senhora Aparecida, Creche Carlos Humberto
Pederneiras Corrêa e Creche Municipal Nossa Senhora de
Lurdes.

Estudantes de Geografia realizam
visita ao porto de Imbituba

U

m grupo de estudantes do curso de Geografia da
Faed realizou visita ao porto de Imbituba. A visita
se deu por meio da disciplina do professor Rodrigo
Pinheiro Ribas na qual os alunos estudam os sistemas
geodésicos de referência.
Na visita os acadêmicos conheceram e presenciaram o
funcionamento do marégrafo instalado no porto de
Imbituba, que serve de referência para o Datum Vertical
Oficial do Brasil.

F

Programa de Extensão da Faed
lança mídias sociais

oram lançadas em 28 de junho as cinco mídias
sociais que compõem o Programa de Extensão
“Formação de Professoras/es para Educação
Básica - 2016", coordenado pela professora Jimena
Furlani.
As mídias se chamam "Papo de Corujas". A coruja é
símbolo da Pedagogia, do saber e do conhecimento,
por extensão, refere-se a todas as pessoas que tem
interesse no conhecimento e no aprendizado. Os canais
pretendem ser interativos e acolherão sugestões de
temas e assuntos, especialmente para produção de
futuros vídeos:
► Canal no Youtube
► Página no Facebook
► Perfil no Instagram: @papodecorujas
► Blog

3

Projeto de Extensão organiza exposição
de jornais históricos digitalizados

O

Projeto de Extensão “Hemeroteca Digital
Catarinense”, coordenado pelo professor
Reinaldo Lohn, organizou em junho a exposição
“Mostra de jornais digitalizados", no térreo da Biblioteca
Pública de Santa Catarina.
A exibição apresentou 16 amostras de jornais
catarinenses editados a partir do século XIX, incluindo "O
Catharinense", primeiro periódico de Santa Catarina,
publicado em 28 de julho de 1831.
Os exemplares foram digitalizados por meio do projeto,
que é uma parceria entre o departamento de História, o
Instituto de Documentação e Investigação em Ciências
Humanas (IDCH) e a Biblioteca Pública Catarinense.

Labgef realiza curso sobre
Feminismos Contemporâneos

T

eve início em 25 de maio o curso de formação
“Feminismos Contemporâneos” promovido pelo
Laboratório de Relações de Gênero e Família
(Labgef) da Faed.
O curso de Extensão conta com um total de sete
encontros, uma vez por mês. O primeiro encontro
abordou “Feminismos pós-coloniais” e foi liderado pela
professora Gláucia de Oliveira Assis. O segundo teve
como tema “Identidades e masculinidades” e foi
liderado pela professora Marlene de Fáveri.

GpDD participa dos 14 anos do
Centro Educacional Interativo Floresta

Professores lançam livro sobre
Educação, Alfabetização e Letramento

F

oi publicado em junho o livro
“Alfabetização na perspectiva
do letramento: letras e números
nas práticas sociais”. Uma das
organizadoras da obra é a professora
Jilvânia Lima dos Santos Bazzo.
O conselho editorial foi constituído
pelos professores da Faed: Adilson de
Angelo, Geysa Spitz Alcoforado de
Abreu, Lourival José Martins Filho e
Rita de Cássia Pacheco Gonçalves.
O livro pode ser acessado no link: pnaic.ufsc.br/?p=1327.

Professor da Faed lança livro sobre
Filosofia da Educação

L

íderes do Grupo de Pesquisa Didática e Formação
Docente (GpDD), professores Lourival José Martins
Filho e Alba Regina Battisti de Souza, participaram
dos 14 anos do Centro Educacional Municipal
Interativo Floresta.
O colégio pertence à rede municipal de ensino de São
José e é referencia em educação inclusiva. Na
unidade estão presentes ações da Faed por meio do
Prodocencia, PIBID e estágio supervisionado dos anos
iniciais do ensino fundamental.
O GpDD desenvolve atividades de pesquisa e
extensão na área da docência e alfabetização em
parceria com os professores do Interativo desde 2004.
O evento contou com atividades culturais e
depoimentos de educandos, pais e educadores.

Professor lança livro sobre
desenvolvimento econômico na Argentina

O

E

m 30 de junho foi realizado o
lançamento
do
livro
“Comunicação, linguagem e mente no contexto
da filosofia da educação”, organizado pelo professor
José Cláudio Morelli Matos e publicado pela Editora da
Udesc.
O lançamento foi realizado na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), onde o organizador ministrou a
palestra intitulada: John Dewey e o centenário do
“Democracia e Educação”.
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professor Lucas dos Santos Ferreira lançou em 6
de maio o livro “Desenvolvimento econômico e
questão nacional na Argentina”, de sua autoria.

A obra, publicada pela editora Paco, foi lançada no
Museu de Arte de Santa Catarina, no Centro Integrado
de Cultura (CIC).

PPGE realiza aula magna sobre o
financiamento para a pós-graduação

O

Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) realizou em 5 de maio a aula magna
intitulada “O financiamento para a pósgraduação”. A atividade foi ministrada pelo professor
Romualdo Portela, Coordenador de Educação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).

Revista Linhas lança duas
novas edições

O

Programa
de
PósGraduação
em
Educação (PPGE) lançou
duas edições da Revista Linhas
em 2016. A primeira edição do
ano apresenta o dossiê “La
educación desde la mediación
comunicativa y tecnológica”.
A segunda foi publicada com o
dossiê “Sexualidade e Educação
Sexual: reflexões na perspectiva
midiática”,
ambas
com
supervisão das editoras Maria
Teresa Santos Cunha e Vera
Lucia Gaspar da Silva.

Tem...

LIS promove I Jornada de
História, Ensino e Tecnologias

O

Laboratório de Imagem e Som (LIS) da Faed,
com apoio do departamento de História e do
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação
(Prapeg), promoveu em 9 e 10 de maio a primeira
edição da Jornada de História, Ensino e Tecnologias.
A programação contou com minicursos, palestras e
painéis de aproximação e divulgação da produção em
ensino e História da Udesc e Universidade Estadual do
Paraná (Unespar).

Museu da Escola Catarinense
sedia homenagem a Salim Miguel

O

Museu da Escola
Catarinense (Mesc)
sediou em 7 de
maio uma homenagem ao
escritor
Salim
Miguel,
falecido em 22 de abril, em
Brasília. A cerimônia foi
organizada pela esposa
Eglê Malheiros e pelos filhos
e reuniu escritores, artistas e amigos do casal.
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 Instituto de
Documentação e Investigação em Ciências Humanas
(IDCH).

Laboratório de Relações de Gênero e Família - LabGeF

Coordenadora - Profª. Gláucia de Oliveira Assis
Vice-coordenadora - Profª. Marlene de Fáveri

O

Laboratório de Relações de Gênero e
Família (LabGeF) foi criado em 2007, e
reúne pesquisadoras e pesquisadores
que desenvolvem atividades acadêmicas Pesquisa, Ensino e Extensão - sobre os temas da construção das
relações de gênero no âmbito do feminino e do masculino; de
práticas relativas à saúde reprodutiva e à sexualidade; das
políticas sociais para família, infância e juventude, bem como
movimentos sociais e populacionais contemporâneos.

►Na área da Pesquisa o LabGef atua

nas áreas de: Relações de Gênero,
Geração e Grupos Populares; Grupos
Populacionais Urbanos, Juventudes e
Movimentos Sociais; Migrações,
Relações de Gênero e Família;
Sexualidades, Educação Sexual e
Relações Étnico-raciais; Relações de
Gênero, História das Mulheres e
Sexualidades; Família, Infâncias e
Juventudes e Relações de Gênero.

Pesquisadores/as: Professoras Flávia
de Mattos Motta, Gláucia de Oliveira
Assis, Jimena Furlani, Marlene de Fáveri,
Silvia Maria Fávero Arend, e professores
Francisco Canella e Antero Reis.

► Na área de Ensino o laboratório atua
nos
cursos
de
graduação
em
Pedagogia e História, e no curso de Pós-Graduação em
História, e de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e
Desenvolvimento Socioambiental.

► Na Extensão o LabGeF conta
com o programa “Circulando:
Educação, Juventude e
Cidadania”, com a formação
continuada de educadores de
jovens e adultos e de professores
com reflexões sobre sexualidade,
gênero e família. E o programa
“Formação de Educadoras/es
para Educação Básica” voltado
à Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e EJA.
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Informes da Direção de Administração
Formação de técnicos da Administração
A Direção de Administração da Faed está promovendo um processo de formação junto aos técnicos vinculados à
pasta. Os encontros de formação ocorrem a cada dois meses. Os principais objetivos da formação são:
► Melhorar o nível de satisfação dos técnicos no desenvolvimento das suas atividades;
► Mapear as principais tarefas de cada setor/função (objetivo já alcançado);
► Descrever as ações necessárias para realização das principais tarefas de cada setor/função a
fim de construir um tutorial;
► Levantar os principais problemas relacionados à realização das tarefas de cada setor/função;
► Permitir que todos tenham noção de como funciona cada setor, facilitando a mobilidade dos
técnicos entre os setores;
► Permitir que todos tenham a noção de como funciona a pasta da Direção de Administração facilitando a avaliação
e a proposição, consolidando um processo de Ação – Reflexão/Avaliação – no interior da pasta;
► Construir um grupo articulado e comprometido com a eficiência da administração da Faed;
► Formar técnicos que superem a atual situação de meros realizadores/cumpridores de tarefas e passem a refletir sobre
seu trabalho na perspectiva de aperfeiçoá-lo continuamente que permita a realização profissional e a qualificação do
trabalho realizado.

Licença para tratamento de saúde
Em caso de doença com atestado médico, informe
imediatamente sua chefia imediata e ao RH,
apresentando no setor, no prazo máximo de 48h, o
atestado médico! Atestados médicos acima 03 dias de
afastamento necessitam de agendamento de Perícia
Médica que será providenciado pelo RH e informará data
e horário da consulta. Atestados com até 03 dias de
afastamento deverão ser apensados na folha-ponto para
ciência da chefia no momento da assinatura.

A

Planejamento da carreira
Já planejou sua carreira na UDESC? Quando poderá se
aposentar? Quando poderá usufruir a licença-prêmio?
Quando poderá receber abono de permanência? O RH
da Faed tem a solução!
► Agende um horário e converse com a Maristela no RH!

Curta e acompanhe as atividades
da Faed nas redes sociais!

Faed lança edital para
capacitação dos técnicos

Direção Geral da Faed lançou em maio mais uma
edição do edital do Programa de Apoio à
Capacitação de Técnicos Universitários (PROCAPT
2016). A finalidade do Programa é apoiar os pedidos de
auxílio para participação de técnicos da Faed em eventos
científicos, tecnológicos, de atualização técnica,
administrativa e gestão, como cursos, congressos e
similares.
A novidade desta edição do programa é a possibilidade
do custeio de cursos in company, propostos pelos
servidores ou direções. O valor dos recursos financeiros
alocados para o PROCAPT 2016 é de R$ 25 mil.

Egressos do primeiro mestrado da Faed
realizam encontro de 20 anos da turma

E

m 16 de abril os
egressos do curso
de mestrado em
Educação e Cultura
comemoraram os 20
anos da turma do
primeiro
curso
de
mestrado da Faed. O mestrado unia os centros da Faed,
Ceart e Cefid em uma proposta interdisciplinar.
A professora Rosana Lins Alves Cunha, do departamento
de Ciências Humanas da Faed integrou a turma do
mestrado e participou do encontro juntamente com
outros egressos do curso.

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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