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Professora Julice Dias toma posse como
diretora-geral da Faed
Foi realizada em 3 de fevereiro, no

Julice também reafirmou o compromisso

auditório Tito Sena, a cerimônia de posse

de construir ambientes de aprendizagem

e transmissão de cargo da direção-geral

mais voltados para as demandas da

da Faed. A professora Julice Dias foi

juventude, que aproveitem melhor as

empossada para o cargo de diretora-

tecnologias educacionais, além de outras

geral para a gestão 2017-2021.

metas que compõem a plataforma de

A diretora eleita prestou o juramento

gestão.

e assinou o termo de posse. Em seu
discurso Julice falou sobre os desafios
da gestão: “A Faed precisa fortalecer e
qualificar ainda mais seu selo de tradição
e qualidade como faculdade de Educação
do Estado. Para isso, temos como meta
investir

fortemente

na

política

de

formação continuada docente e também
para o corpo técnico”.

Nova equipe diretiva!
Teve início em 4 de fevereiro o mandato da nova direção da Faed. Além
da diretora-geral eleita para a gestão 2017/2021, professora Julice Dias,
também iniciaram as atividades os novos diretores assistentes:
Diretor de Administração: Técnico Universitário Éder Gulart Monteiro
Diretor de Ensino de Graduação: Professor Celso João Carminati
Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade: Professora Rosa Elisabete Militz
Wypyczynski Martins
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação: Professor Emerson César de Campos

Direção elabora Planejamento
Estratégico de gestão
Ainda em dezembro, antes de iniciar o mandato, a nova direção
da Faed iniciou os trabalhos para planejar e organizar as ações
da gestão. Em 1º e 2 de dezembro foi realizado um encontro
para elaboração do Planejamento Estratégico do Centro, com
a participação da equipe diretiva, da comissão de transição,
chefias e coordenações de setores, chefes de departamento e
coordenadores de programas de Pós-Graduação.
A elaboração do documento contou com a orientação do professor
Juarez Thives, da Fundação Cesgranrio. O documento será finalizado
e após aprovação no Conselho de Centro, será publicizado.

Comunica
Faed recepciona calouros e calouras
As direções da Faed promoveram em 20 de fevereiro a recepção institucional aos calouros e calouras dos quatro cursos do Centro. Os novos estudantes
de graduação receberam boas-vindas e orientações sobre as rotinas e o funcionamento do Centro e da universidade, a respeito de auxílios, bolsas e
oportunidades disponíveis e foram apresentados à equipe de diretores e chefes de departamento. Após a recepção foi servido um cachorro-quente aos
acadêmicos das primeiras fases no hall da Faed.

Semana de Formação Continuada 2017
A direção de Ensino de Graduação da Faed organizou em fevereiro e

Nos dias 16 e 17 a Faed recebeu o professor Tobias Ruthemberg, da

março a semana de formação continuada voltada aos docentes do Centro.

Universidade de Boras, na Suécia, para ministrar o workshop sobre

A programação contou com conferências, reuniões de planejamento dos

tecnologias digitais na sala de aula. Em 7 de março foi realizada a

departamentos e elaboração dos planos de ensino dos cursos.

conferência do professor Walter Kohan, da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), com o tema “Ignorar, improvisar, inventar: pensar

Em 14 de fevereiro a professora Patrícia Albieri de Almeida, da Fundação

em palavras que fazem uma escola de professores?”. A atividade foi

Carlos Chagas, proferiu a conferência sobre os desafios da formação de

promovida em parceria com o Observatório de Práticas Escolares.

professores no contexto atual.

Boas-vindas aos servidores e
servidoras da Faed

Formatura 2016-2
A Faed realizou em 16 de fevereiro, no Teatro Pedro Ivo, a cerimônia
de outorga de grau de 55 formandos e formandas dos cursos de
Biblioteconomia, História, Geografia e Pedagogia.

Em 8 de fevereiro foi realizada a recepção e a acolhida de boas-vindas
às atividades universitárias de 2017 para servidores docentes e técnicos
universitários da Faed. O evento foi organizado pelas direções do centro
e contou com momento cultural, apresentação da equipe e explanação
acerca do planejamento estratégico de gestão, seguido de uma
confraternização.
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Primeira edição do Integra Faed
As direções da Faed realizaram em 9 de março a primeira
edição do evento Integra Faed. O objetivo da programação foi
recepcionar e integrar estudantes calouros e veteranos dos cursos
de Biblioteconomia, Geografia, História e Pedagogia. O músico
François Muleka realizou apresentações nos três períodos, e a
Associação Atlética da Faed promoveu intervenções.

Trote Ecológico
Um dos destaques do Integra Faed foi a realização da primeira edição do
Trote Ecológico no Centro.
A iniciativa contou com a participação de calouros em uma palestra sobre
preservação ambiental e ecologia e oficinas práticas com o plantio de
mudas de árvores doadas pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma), por
mediação do técnico universitário Heverton Vieira da Silva.
As mudas foram plantadas pelos estudantes, sob supervisão do professor
Jairo Valdati, do departamento de Geografia, no estacionamento e entorno
da Faed.
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Direção da Faed visita prefeituras da região para
estabelecer parcerias na formação continuada
A diretora-geral da Faed professora

O

objetivo

dos

encontros

Julice Dias, acompanhada da diretora

estabelecer parcerias entre a Faed

de Extensão, Cultura e Comunidade,

e as prefeituras visando a formação

professora Rosa Martins, realizaram

continuada de professores das

em março e abril uma série de visitas

redes

a prefeituras e secretarias de Educação

diretora-geral os representantes dos

dos municípios de Florianópolis, São

municípios manifestaram interesse

José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro

na parceria e novos encontros serão

da Imperatriz.

realizados em breve.

municipais.

foi

Segundo

a

Faed conquista medalha nos Jogos
Internos da Udesc

Dia do Bibliotecário

O departamento de Biblioteconomia e o Programa de Pós-Graduação
em Gestão da Informação (PPGInfo) realizaram em 13 de março uma
programação especial alusiva ao dia do Bibliotecário.
O evento iniciou com a Aula Ianugural “Uma vida como bibliotecária:
experiências, situações e possibilidades”, ministrada pela professora Ana

A Faed participou da edição 2017 dos Jogos Internos da Udesc, realizados

Cláudia Perpétuo de Oliveira, da UFSC. Também foram realizadas mesas

no município de São Bento do Sul entre 14 e 18 de maio. Integraram a

redondas e lançamento de livros de docentes do departamento.

delegação da Faed 75 estudantes dos quatro cursos do Centro. As inscrições
nas modalidades dos jogos foram organizadas pela equipe da Atlética da

Palestra abordou estudos
da produção científica brasileira

Faed, com apoio da Direção de Extensão, Cultura e Comunidade.
A diretora de Extensão, Rosa Martins, e os técnicos Fillipe Duarte Martins

O Laboratório de Produção, Comunicação e Memória Científica (CienLab)

e Carolina Hommerding, acompanharam a delegação durante todo o

da Faed promoveu em 2 de maio a palestra “Estudos da produção

evento.

científica brasileira: plataforma Lattes como fonte de dados”. A atividade
foi ministrada pelo professor Thiago Magela Rodrigues Dias, do Centro

A Faed conquistou uma medalha de 1º lugar na modalidade Games

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Futebol FIFA, com o acadêmico Guilherme Régis.

10 anos do Ceplan

Dia Internacional da Mulher
Para marcar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher,
a direção da Faed manifestou sua posição em apoio à luta
das mulheres por mais
liberdade, mais igualdade
e

mais

respeito,

e

distribuiu lembranças às
estudantes, professoras,
A diretora-geral da Faed, professora Julice Dias, participou em 3 de

técnicas universitárias e

março da solenidade em comemoração aos 10 anos do Centro de

funcionárias terceirizadas

Educação do Planalto Norte (Ceplan), em São Bento do Sul, a convite

da Faed.

da direção-geral da unidade.
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Bacharelados em Geografia e História recebem conceito de
excelência do Conselho Estadual de Educação
Os cursos de Bacharelado em Geografia e em

escala de 1 a 5 recebeu nota 4,61 e conceito geral

História da Faed receberam conceito excelente

excelente.

na avaliação do Conselho Estadual de Educação.

Para o diretor de Ensino de Graduação da Faed,

A avaliação do curso de Geografia foi realizada

professor Celso Carminati, o bom resultado

em março. Na escala de 1 a 5 o curso recebeu

reflete a qualificação e o comprometimento do

nota 4,94 com conceito geral de excelência.

corpo docente, técnico e discente da Faed na

O curso de História foi avaliado em junho e na

gestão e na atuação coletiva.

Inglês para Estudantes

Estudante da Faed é selecionado
para intercâmbio na França

A direção da Faed abriu no primeiro semestre de 2017 cursos de inglês
para estudantes dos cursos de graduação do Centro. Foram abertas 36

O acadêmico Gabriel da Rosa Dalapria, do curso de História

vagas por meio de edital destinadas a estudantes dos quatros cursos:

da Faed, foi selecionado no edital do Programa de Mobilidade

Biblioteconomia, Geografia, História e Pedagogia. As aulas foram

Estudantil da Udesc (Prome Internacional). Gabriel estudará um

ministradas em dois níveis pelo técnico universitário Fernando Coelho

semestre na Universidade Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,

entre os meses de março e junho.

na França.

Estudantes do curso de Geografia
visitam Porto de Imbituba

LabRed participa de seminário
de avaliação dos alertas

Os alunos da disciplina Cartografia Geral, da primeira fase do curso
de Geografia da Faed, realizaram em 30 de março uma visita ao Porto
de Imbituba. O objetivo da saída de campo foi conhecer o marégrafo
instalado na região, instrumento usado para registrar o fluxo e refluxo
de marés.
A visita foi organizada pelo professor ministrante da disciplina Rodrigo
Pinheiro Ribas. Os estudantes foram recebidos com uma palestra
oferecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Laboratório de Estudo de Riscos e Desastres (LabRed) da Faed
participou do I Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas,
promovido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden). O Seminário ocorreu entre 4 e 6 de abril
em São José dos Campos, em São Paulo.
O LabRed foi representado pelo professor Mario Freitas, que
apresentou o projeto de pesquisa desenvolvido pelo laboratório cujo
foco são os instrumentos municipais de gestão de risco para desastres,
como planos de contingência, núcleos de proteção e defesa civil.
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Semana da Faed e Seminário das Licenciaturas
abordaram desafios e reflexões em tempos de incertezas
A Faed realizou entre 8 e 12 de maio, a Semana da Faed e a segunda

estudantil, políticas afirmativas, produção de materiais lúdicos,

edição do Seminário das Licenciaturas. Os eventos marcaram os 54 anos

gerenciamento de referências bibliográficas, socialização das práticas dos

do centro, comemorado em 8 de maio.

PIBIDs, reforma do Ensino Médio, Escola Sem Partido e Lei da Mordaça,
inovação e tecnologias digitais na Educação.

A programação teve como tema “Desafios e reflexões em tempos de
incertezas”, e contou com apresentação musical, teatro, exposição

A semana contou ainda com o segundo encontro dos técnicos e técnicas

de

da Faed, seguido do Café com Ideias para confraternização entre os

banners,

mesas,

oficinas

e

conferências

que

abordaram:

servidores do centro.

internacionalização, experiências profissionais de egressos, mobilização

Testes gratuitos de HIV

PPGH realiza aula magna

O Programa de Pós Graduação em História (PPGH) da Faed realizou em
16 de março a aula magna “No coração do Estado ditatorial. Pesquisar o
pessoal militar do regime de 1964”, proferida pela professora Maud Chirio,
O Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (GAPA) de Santa Catarina, por

da Universidade Marne la Vallée, na França.

meio do projeto Daí Galera, realizou durante a Semana da Faed testes

O evento também sediou o lançamento do livro “História do Tempo

rápidos e gratuitos de HIV para a comunidade. A iniciativa foi organizada

Presente: oralidade, memória, mídia”, organizado pela professora Janice

pela direção de Extensão, Cultura e Comunidade do Centro.

Gonçalves.

Professora participa de eventos
nos Estados Unidos
A

Joffily,

Seminar Series”, da Universidade

do departamento de História

professora

Mariana

de Harvard, e apresentou um

da Faed, participou durante o

artigo no Segundo Simpósio

mês de abril dois eventos nos

Internacional

Estados Unidos promovidos pelas

Dictatorship to Democracy”, da

Universidades de Harvard e de

Universidade de Brown.

“Brazil:

Revista Linhas sobe para B2 na
avaliação da Capes
A Revista Linhas, do Programa
de Pós-Graduação em Educação
(PPGE), melhorou o patamar na

From

última avaliação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).

Brown.

Os resultados foram divulgados no

Mariana ministrou a conferência

Periódicos Qualis (qualis.capes.gov.

intitulada “Military dictatorship

br), inserido na Plataforma Sucupira.

and political repression in the

O periódico atingiu classificação B2

1960s and 1970s” durante o

na área de Educação.

evento “Brazil Studies Program
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IDCH recebe doação de acervo sobre
a ditadura em Santa Catarina
O Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas
(IDCH) realizou em 27 de junho um evento de apresentação do Acervo
Ditadura em Santa Catarina, cedido pelo Coletivo Catarinense Memória,
Verdade e Justiça.
O acervo reúne recortes de jornais, relatórios, gravações de som e vídeo,
fotografias e folders que registram dados e fotos históricos do período
da ditadura em Santa Catarina, e estão disponíveis para consulta e
pesquisa no IDCH.
O evento contou com a presença de docentes da Faed, integrantes do
Coletivo e homenagens a familiares e a catarinenses perseguidos pela
ditadura, como a professora Derlei Catarina de Luca.

Faed comemora dia mundial do meio ambiente
com plantio de árvore
Em 5 de junho, para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a direção geral da Faed,
o Laboratório de Cartografia (Cartolab) e o departamento de Geografia organizaram
uma programação especial. Uma oficina do Programa de Extensão “Mapeamento
Colaborativo: Uma forma de conhecer e entender o território e o lugar” foi oferecida
para estudantes da Escola de Educação Básica Simão José Hess.
Um dos destaques da programação foi o plantio de um Ipê roxo (Handroanthus sp)
no pátio interno do prédio da Faed com a participação da comunidade acadêmica. O
professor Jairo Valdati ministrou uma palestra sobre a vegetação na região.
A exibição do documentário ‘Uma Gota.doc’, que aborda o tema da poluição dos
oceanos e praias, encerrou a programação.

AYA realiza mostra audiovisual de
saberes africanos e indígenas

Dia do Geógrafo

O Laboratório de Estudos Póscoloniais

e

Decoloniais

(AYA)

realizou em 27 de março na Faed a
primeira Mostra Audiovisual e Roda
de Saberes Africanos e Indígenas
(MAPAI).
A atividade integra o Programa
de Extensão “Olhares, vozes e
memórias:

saberes

africanos

e

indígenas”.

Em comemoração ao Dia do Geógrafo o Laboratório de Estudos e
Pesquisas de Educação em Geografia (Lepegeo) da Faed realizou em 29

A

de maio a primeira edição do “Encontro de Diálogos Geográficos: ensino

palestrante Marcos Karaí, da aldeia

e formação”.

Itaty, do Morro dos Cavalos, que

A programação do evento contou com palestras, oficinas e mesas

abordou

redondas com o objetivo de proporcionar discussões de temas relevantes

espiritualidade guarani, e lotou o

à Geografia e dar mais visibilidade ao curso e aos profissionais.

auditório Tito Sena.
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Colóquio Paulo Freire abordou infâncias e o direito à cidade
A Faed realizou em 5 e 6 de junho a quinta edição do
Colóquio Paulo Freire. O evento é uma iniciativa do Programa
de Extensão “Girândola de saberes e práticas: infância,
cidadania e formação docente”, do Grupo de Pesquisa em
Educação Infantil (Gedin), e do Grupo de Estudos Freireanos.
O colóquio abordou a temática “Infâncias e o direito à
cidade”. A programação contou com conferências, praça de
brinquedos e brincadeiras, círculo gnosiológico e roda de
diálogos.

Nape contribui na formação de
professores em Santa Catarina

Seminário Culturas Escolares e
Tempo Presente

O grupo de pesquisa Culturas Escolares, História e Tempo Presente, da

No primeiro semestre de 2017 o Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape) da

Faed, realizou em 11 de abril a terceira edição do Seminário Culturas

da Faed contribuiu com eventos de formação de professores da Educação

Escolares e Tempo Presente.

Básica e superior.

A conferência “Educação e catolicismo num espaço transnacional:

Em 6 e 7 de fevereiro integrou o Seminário Municipal de Educação de Taió,

elites, conexões, redes (1910-1930)” foi ministrada pelo professor Mauro

que reuniu 400 profissionais da área. O professor Lourival José Martins

Castilho Gonçalves, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Filho ministrou a palestra de abertura: Desafios da Escola Contemporânea.
O professor também participou da abertura do semestre letivo de Faxinal

Professora integra conferência
sobre história pública na Itália

dos Guedes, em 10 de fevereiro, com a palestra sobre o pensamento
pedagógico contemporâneo e os desafios da escola pública.
Entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro foi realizada a VI Semana de Planejamento

A professora Viviane Borges,

Educacional do IFSC Câmpus Criciúma. O professor Lourival integrou o

do departamento de História

evento com a palestra “Ser professor hoje: desafios e possibilidades na

da Faed, participou em junho

educação contemporânea”.

da 4ª Conferência Anual da

PET promove minicurso sobre
planejamento geopolítico da China

Federação Internacional para
a História Pública, realizada
em Ravena, na Itália.
Na oportunidade a docente,
coordenadora

do

Projeto

Arquivos Marginais, apresentou o trabalho “Public History and Hansen’s
disease memories in Brazil”, no painel sobre patrimônios difíceis e
violência política, tratando da criação do Memorial do Hospital Colônia
Santa Teresa.
A professora foi a representante da Rede Brasileira de História Pública
no evento. No próximo ano a conferência será no Brasil, na Universidade

O Grupo PET Geografia da Faed realizou em 1º e 2 de junho o minicurso

Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, Unicamp, e a professora

intitulado “Planejamento Estratégico e Geopolítico da China”. A atividade

Viviane integra a comissão organizadora representando a Udesc.

foi ministrada pelo geógrafo Vladimir Milton Pomar.
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Faed sedia Seminário Internacional de Arte e Educação Prisional
Em 30 e 31 de maio a Faed sediou a primeira edição do Seminário Internacional de Arte e
Educação Prisional. O evento foi organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab),
por meio do programa de extensão Novos Horizontes: A Universidade nos Espaços de Privação
de Liberdade, e pelo Centro de Artes (Ceart), por meio do programa de extensão Pedagogia
do Teatro e Processos de Criação.
O evento debateu a oferta de educação formal e não formal para as pessoas privadas de
liberdade em estabelecimentos penais e projetos acadêmicos no âmbito do sistema carcerário.
O seminário reuniu pesquisadores, acadêmicos de graduação e pós-graduação, professores
da Educação Básica e do Ensino Superior, em conferências, mesas redondas, comunicações
orais e apresentações culturais.

Docente Titular

LabPlan e PPGPlan promovem
aula aberta

A professora Ademilde Silveira Sartori, do
curso de Pedagogia e do Pós-Graduação

O Laboratório de Planejamento

em Educação (PPGE), se tornou, no final de

Urbano e Regional (LabPlan)

2016, a primeira docente titular da Faed após

e

a defesa das teses de duas orientandas de

o

programa

de

Pós-

Graduação em Planejamento

doutorado do programa.

Territorial e Desenvolvimento

Uma das teses, intitulada “A gente quer

Socioambiental (PPGPlan) da

ter voz ativa, no nosso destino mandar”:

Faed promoveram, em 23 de

contribuições da música como fonte de

junho, uma aula aberta da

informações para a prática pedagógica

disciplina Estudos Avançados

nas bibliotecas escolares, foi defendida em

em Planejamento Territorial.

julho de 2016 pela doutoranda Fernanda

A aula teve como tema Região Metropolitana e foi ministrada pelo

de Sales, docente do departamento de

superintendente da região metropolitana da Grade Florianópolis,

Biblioteconomia. A tese foi indicada pela Udesc para concorrer ao

Cassio Taniguchi.

prêmio Péter Murányi -2017.

Ciclo de palestras sobre pesquisas
em Educação de Jovens e Adultos

A segunda tese “TIC na escola contemporânea: possibilidades para a
prática pedagógica educomunicativa na educação básica”, foi defendida
em agosto de 2016 pela doutoranda Patrícia Justo Moreira, egressa do
curso de Pedagogia e do PPGE da Faed.

Faed sedia seminário estadual dos
orientadores educacionais
O Núcleo de Apoio Pedagógico (Nape), o Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGE) e o Grupo de Estudos e Pesquisas Prolinguagem,
realizaram no primeiro semestre um ciclo de palestras sobre Pesquisas em
Educação de Jovens e Adultos.
A primeira palestra, em 21 de março, abordou “Os sentidos da mediação
na prática pedagógica na EJA”, e foi ministrada pela professora Adriana
A Faed sediou em 13 e 14 de junho o 25º Seminário Estadual dos

Regina Sanceverino, da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Orientadores Educacionais de Santa Catarina. O evento teve como

A segunda atividade do ciclo abordou “A constituição da docência entre

tema “Orientação educacional/pedagogos: desafios das novas políticas

professoras da escolarização inicial de jovens e adultos”, proferida pela

educacionais”.

professora Maria hermínia Lage Fernandes Laffin, da UFSC. O terceiro

O professor Lourival José Martins Filho ministrou a palestra “A Orientação

encontro teve como tema “A constituição das representações de gênero

Educacional no contexto atual” e a professora Jimena Furlani palestrou

na EJA: perspectivas e desafios” e contou com a professora Samira de

sobre “Polêmicas nas políticas educacionais da Educação Básica”.

Moraes Maia Vigano, da UFSC.
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Seminário de socialização dos estágios da Faed
A Coordenação Geral de Estágios da Faed, em parceria com
as coordenações de estágios dos cursos de Pedagogia e
Geografia, realizou nos dias 19, 20 e 26 de junho o Seminário
de Socialização de Estágios da Faed 2017-1.
Nas apresentações os estudantes relataram as experiências
nos campos de estágio de docência nos anos iniciais, docência
na educação infantil e estágio curricular supervisionado em
Geografia.

Aula magna em comemoração
aos 10 anos do PPGE

LGEM organiza palestras sobre
biogás e poluição sonora
O Laboratório de Geologia e Mineralogia (LGEM) da Faed promoveu
duas palestras no primeiro semestre. Em 26 de maio o professor Márcio
Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), proferiu
a palestra “Aproveitamento Energético de Biogás gerado a partir de
biomassa residual de efluentes suinícolas”.
Em 2 de junho a palestra intitulada “Poluição Sonora”, foi ministrada
por Adriana Teixeira, da Fundação Municipal do Meio Ambiente de
Florianópolis (Floram).

Faed contribui com a manutenção
do Portal Barcos do Brasil

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faed comemora
10 anos em 2017. Uma série de atividades comemorativas será realizada
ao longo do ano. Uma aula magna iniciou as atividades comemorativas
em 18 de maio.
A professora Cynthia Greive Veiga, na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) proferiu a aula intitulada “Pensando com Elias as relações
entre Sociologia e a História da Educação”.

LabRed promove oficinas
para a Defesa Civil
Foi lançado no início de junho no Museu Nacional do Mar, em São
Francisco do Sul, o Portal Barcos do Brasil que disponibilizará o acervo com
800 obras da Biblioteca Kelvin Duarte, localizada no museu.
O Laboratório de Tecnologias de Gestão do Conhecimento (LabTecGC) da
Faed é parceiro do projeto e responsável pela manutenção do portal por
meio do programa de extensão “Disseminação do Patrimônio e Acervo
Digital do Museu Nacional do Mar de São Francisco do Sul”, coordenado
pelo professor Divino Ignacio Ribeiro Junior.

O Laboratório de Estudos de Riscos e Desastres (LabRed) da Faed, em

Prolinguagem realiza palestra sobre
gêneros textuais nos anos iniciais

parceria com a Secretaria de Defesa Civil do Estado, realizou uma série

O Grupo de Estudos e Pesquisas Prolinguagem e o programa de Extensão

corpo de bombeiros, a polícia militar, a polícia ambiental, as secretarias e

de oficinas às coordenadorias regionais da Defesa Civil de diversos
municípios do estado com o objetivo de auxiliar os coordenadores, o

“Entrelugar: linguagem, ensino e formação docente”, promoveram em

os órgãos ambientais a gerirem situações de risco e desastres.

1º de junho uma palestra sobre “O trabalho com os gêneros textuais nos

A atividade integra o projeto “Instrumentos Municipais de Gestão de

Anos Iniciais”, ministrada pela professora Terezinha da Costa Hubes, na

Risco”, em parceria com a Defesa Civil, que pretende minimizar os danos à

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

vida e ao patrimônio em casos de desastres nos municípios catarinenses.
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Diretores da Faed realizam visita à Furb para
conhecer novas tecnologias para ambientes de aprendizagem

O diretor de Ensino de Graduação da Faed, professor Celso Carminati,

Os diretores e o técnico foram recebidos pelo professor Maurício

o diretor de Administração, Éder Gulart Monteiro, e o coordenador de

Capobianco Lopes,

Informática da Faed, Guilherme Medeiros, realizaram em 29 de março,

Formação de Educadores (LIFE), que apresentou as funcionalidades e

uma visita à Universidade Regional de Blumenau (Furb), com o objetivo

oportunidades oferecidas pelo ambiente, bem como a infraestrutura,

de conhecer ambientes de aprendizagem inovadores e novas tecnologias

tecnologias e custos necessários para implantação dos equipamentos e

já implantadas naquela instituição e estudar as possibilidades para a Faed.

mobiliários.

coordenador do Laboratório Interdiscuplinar de

Setor de Transportes

Orçamento Participativo
O Orçamento Participativo da Faed foi submetido e aprovado pela

A Direção de Administração da Faed alterou os procedimentos para

Comissão de Administração e Planejamento do centro 07 de abril de

solicitação de transporte no Centro. Foi criada uma subdivisão na

2017. A distribuição dos valores está disponível na página da Direção de

Coordenação de Serviços Gerais, responsável pelos Transportes. As

Administração.

atividades serão operacionalizadas pelo técnico Filipe Broering Rampinelli.

Entre as despesas que têm relação direta com o Orçamento Participativo

As solicitações deixaram de ser realizadas em formulário de papel e

estão: diárias (R$ 50 mil), passagens (R$ 115 mil), outros custeios como

passaram a ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, já

hospedagem (R$ 30 mil), locação de veículos (R$ 115 mil), pró-labore (R$

disponível na página: www.faed.udesc.br/transportes.

30mil), e inscrição em eventos (R$ 20 mil).

As medidas deverão agilizar as solicitações de transporte de servidores no

O diretor de Administração, Éder Gulart Monteiro, destaca que a direção

cumprimento do exercício da função, convidados externos do Centro, bem

tem mantido um diálogo constante com os departamentos com o

como de estudantes em atividades acadêmicas utilizando os carros oficiais

objetivo de suprir todas as demandas e racionalizar ao máximo o uso do

e veículos fretados, além de aprimorar a manutenção da frota de veículos

recurso público, tanto do custeio quanto de Paex, Prapeg e Proap.

oficiais da Faed.

Edital Procapt

Estojos e Chaves

Durante a realização da segunda edição do Encontro dos Técnicos da

A direção da Faed e a Coordenação de

Faed, em maio, a direção de Administração lançou o Edital do Programa

Serviços Gerais iniciaram o semestre

de Apoio à Capacitação dos Técnicos Universitários (Procapt 2017), com

disponibilizando

um total de R$ 20 mil em recursos.

estudantes do Centro, na retirada da

aos

docentes

e

chave das salas de aula, um estojo

Durante o encontro foi realizado um levantamento de demandas para

contendo, além das chaves da sala e

cursos de capacitação in company para o corpo técnico que serão

do armário, um kit com pincéis para

viabilizados pela direção de Administração e pelo Setor de Recursos

o quadro, apagador e o controle do

Humanos da Faed a partir do segundo semestre de 2017.

ar condicionado. O objetivo da medida é aprimorar o procedimento de
retirada de chaves, além de evitar os custos com o extravio de chaves,

Laboratório de Informática

controles, apagadores e pincéis.

Expediente

A direção viabilizou no início do primeiro semestre de 2017 o
funcionamento de um segundo Laboratório de Informática na Faed,

Jornalista Responsável: Carolina Hommerding

localizado na sala 111-A. O novo espaço é destinado ao uso exclusivo dos

Editoração: Carolina Maingué Pires (Estagiária de Jornalismo)

estudantes e está disponível nos três períodos.

Produção: Assessoria de Comunicação da Faed
comunicacao.faed@udesc.br | (48) 3664-8512

O Laboratório de Informática existente na sala 208 continua à disposição
para uso nos horários em que não estiver reservado para aulas.

www.faed.udesc.br
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