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1. EVENTO 

FAED: Jubileu de Ouro 

 

2. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente: 

Professor Dr. Emerson César de Campos – História – Diretor Geral 

Representantes docentes: 

Professora Dra. Gisela Eggert Steindel - Biblioteconomia e Gestão da Informação 

Professor Dr. Francisco Canella - Ciências Humanas 

Professora Dra. Núcia Alexandra Silva de Oliveira - História 

Professora Dra. Julice Dias - Pedagogia 

Professor Dr. Fábio Napoleão – Geografia – Diretor de Extensão, Cultura e Comunidade 

Representantes corpo técnico: 

Técnica Universitária Carolina Hommerding – Assessoria de Comunicação 

Técnico Universitário Danilo Ledra – Assistente de Gabinete 

Representantes corpo discente: 

Bolsista Extensão: Matheus Souza Barros de Paiva 

Bolsista Extensão: Joeci de Oliveira 

Bolsista de Apoio Discente: Gabrielli Debortoli 

Acadêmico Eduardo Michereff 

Acadêmica Julia Nunes Atrib 

Docentes e técnicos convidados: 

Professora Dra. Marlene de Fáveri 

Professora Dra. Jimena Furlani 

Professora Dra. Zenir Maria Koch 

Professora Dra. Jilvânia Bazzo 

Técnica Universitária Maria Salete Granzoto Duarte 
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Apoio: 

Reitoria da Udesc 

Pró-reitoria de Administração 

Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 

Museu da Escola Catarinense 

Assembleia da Legislativa 

Fundação Catarinense de Cultura 

 

3. TEMA E JUSTIFICATIVA 

A comemoração alusiva aos 50 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 

constitui-se em momento especial de avaliação e divulgação de sua trajetória no âmbito do 

ensino, da pesquisa e extensão. A comemoração pretende aproximar a FAED da comunidade e 

demais instituições afetas ao ensino superior, estimulando a participação nas atividades 

acadêmicas e criando um residual de memória de tão conceituada instituição, célula mater da 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, tributária do avanço da sociedade 

catarinense, em suas múltiplas determinações, científica, cultural, econômica, política e social. 

A FAED se notabilizou nestes 50 anos por ser um centro de excelência na produção e socialização 

de conhecimento na área da educação e das ciências humanas, comprometida com a cidadania e 

a sustentabilidade, formando profissionais nas áreas de Pedagogia, História, Geografia e 

Biblioteconomia, através de cursos de graduação e pós-graduação, apoiados em mais de vinte 

laboratórios e núcleos, além de relevantes publicações (PerCursos, Linhas e Tempo e 

Argumento).  

Atualmente a comunidade acadêmica é composta por cerca de 1200 pessoas, entre professores, 

técnicos universitários e alunos, sobretudo oriundos da Região da Grande Florianópolis. A FAED 

se pauta por postura inovadora envolta a responsabilidade social, representando a 

comemoração do Jubileu de Ouro ocasião de reafirmação do compromisso em realizar com 

competência, em instituição pública, a nobre tarefa do ensino, da pesquisa e extensão, condição 

indispensável ao desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.  
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4. OBJETIVOS 

Geral:  

Comemorar o jubileu de ouro da FAED, buscando a divulgação e memorização das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos 50 anos da instituição. 

Específicos: 

 Veicular na forma escrita, oral e audiovisual informações alusivas aos 50 anos da FAED, 

direcionadas a comunicação de massa (jornais, revistas, exposições, selo postal), segmentada 

(sites de escolas e instituições de ensino superior, além de página eletrônica da própria UDESC) e 

dirigida (informativos, correspondência, publicações de livros, sessões solenes). 

 Recepcionar o público interno e externo à FAED através de atividades de cunho 

acadêmico, cultural e social, fornecendo aos interessados informações institucionais, 

aperfeiçoando a integração e o sistema de comunicação, estreitando os laços entre a 

universidade e a comunidade. 

 Prestar homenagens em reconhecimento a serviços prestados a bem da educação 

catarinense. 

 Criação do Espaço Eglê Malheiros e Salim Miguel, sediado em edificação localizada na rua 

Visconde de Ouro Preto (DAPE), que comportará o acervo documental destes renomados 

escritores catarinenses. 

 Inauguração do novo bloco administrativo, que compõe a estrutura arquitetônica 

formadora da FAED, ao qual comportará a sala de memória da FAED e em seu hall de entrada 

mosaico dos 50 anos de história da FAED.  
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5. PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE PARTICIPANTES 

O evento reunirá aproximadamente 3.000 participantes nas suas atividades presenciais, tendo 

como público-alvo a comunidade interna e externa a FAED, notadamente professores, 

pesquisadores, técnicos, egressos, servidores aposentados, membros de instituições parceiras, 

estudantes de instituições públicas e privadas, de nível fundamental, médio e superior, além de 

representantes da comunidade em geral, entidades de classe e governamentais.  

 

6. LOCAL 

Grande parte das atividades alusivas aos 50 anos da FAED será realizada no âmbito da 

Universidade, no próprio Centro, Reitoria e Museu da Escola Catarinense. As sessões do Jubileu 

de ouro da FAED serão realizadas em locais variados, em salas, auditório e espaço entre blocos 

do Centro; na Assembleia Legislativa; no Plenarinho da Reitoria; no Auditório da ESAG/UDESC; no 

Complexo Esportivo da UDESC e nas Unidades da UDESC pelo estado e escolas da rede de ensino 

municipal e estadual (mostra Itinerante: Jubileu de Ouro da FAED).  Assim sendo, a adequada 

realização das sessões requer cuidados especiais ao conforto dos participantes e envolverá 

serviços de apoio logístico e de pessoal (sinalização, segurança, facilidade de acesso, 

estacionamento, transporte etc). 

 

7. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O evento realizar-se-á no decorrer do ano de 2013, atentando ao cuidado de evitar a 

sobreposição a eventos de natureza diversa em âmbito local, regional, nacional e internacional, 

que possam afetar a participação do público de interesse. Excetua-se a esta condição o dia 08 de 

maio, data que marca a criação da FAED, no ano de 1963. Quanto aos horários, respeitar-se-á os 

turnos de aula no Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED, portanto, havendo 

atividades no período matutino, vespertino e noturno, contemplando todos os cursos. 
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8. PROGRAMAÇÃO 
 

Data Evento Local Horário Público 

7 a 10 mai/2013 
Semana do Jubileu de Ouro da Faed 

7 maio Sessão solene Alesc 
 

Alesc 
 

 
19h Aberto 

8 maio 

Noite de  
Homenagens 

TAC 
 

19h 
 Convidados 

 
Coquetel de 

Confraternização 
Museu da Escola 

Catarinense 

 
21h30 

 

9 e 10 maio 
Apresentações  

Culturais 
Faed 

 
12h e 18h 

 
Aberto 

Sessões Solenes - Udesc 

15 maio Sessão Solene Consuni 
Plenarinho da 
Reitoria Udesc 

 
13h30 

 
Aberto 

28 maio Sessão Solene Concentro 
Auditório da 

Faed 

 
14h 

 
Aberto 

Eventos 1º Semestre - Comemoração do Jubileu de Ouro 

15 a 17 maio 
3ª Jornada de Linguagem 

da Faed 
Faculdades 

ASSESC 

 
- 
 

Inscrições 

24 maio 
2ª Jornada Catarinense  
de Patrimônio Cultural  

Faed 
 
- 
 

Inscrições 

27 a 31 maio 
2ª Semana de 
Interatividade 

da Biblioteconomia 
Faed 

 
- Aberto 

28 maio 
Encontro de Extensão  

da Faed 
Faed 

 
- 
 

Aberto 

18 junho 
IX Encontro Geral de 

Docentes 
da Faed 

Faed 
 

14h Docentes 

24 a 28 junho 
Seminário de Estágios  

da Faed 2013 
Faed 

 
- 

Aberto 
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Eventos 2° Semestre – Comemoração do Jubileu de Ouro 

7 a 9 agosto 
Semana da  
Pedagogia 

Faed 
 
- 
 

Aberto 

7 a 9 de agosto 
2º Colóquio 
 Paulo Freire 

Faed 
 
- 

 
Aberto 

Agosto 
Semana de Calouros 

Faed 

 
Faed 

 

 
- 

Comunidade 
acadêmica 

Setembro 

Lançamento Exposição 
Itinerante – 50 anos da 

Faed e Festival de 
Música da Faed 

Faed 

 
 
- 
 

Aberto 

Setembro Jogos Faed 50 anos 
Complexo 

Esportivo da 
UDESC 

 
- 
 

Comunidade 
acadêmica 

23 a 26 
setembro 

XIII Simpósio de  
Geografia 

Faed 
 
- 
 

Inscrições 

1º a 4 outubro 
Semana Acadêmica  

de História 
Faed 

 
- 
 

Faed 

Outubro 
Lançamento 
Livro 50 anos 

Alesc e Museu da 
Escola 

Catarinense 

 
-  
 

Aberto 

Outubro 
Lançamento Vídeo 

Institucional do Jubileu 
de Ouro 

Faed 
 
- 
 

Aberto 

5 dezembro 
X Encontro Geral de 

Docentes 
da Faed 

Faed 
 
- 
 

Docentes 

Dezembro 
Lançamento Revista 
Especial – Jubileu de 

Ouro 
Faed 

 
- 
 

Aberto 
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9. CERIMONIAL E PROTOCOLO 

A complexidade do evento requer adequação situacional do cerimonial e a composição de uma 

comissão (indicada pelos organizadores do evento) que formará equipe de apoio e determinará 

suas funções, visando a boa efetivação das sessões, distanciando-se de qualquer improvisação. A 

equipe de apoio contará com mestre de cerimônias, auxiliares do cerimonial, recepcionistas, 

técnicos de som e imagem, segurança, pessoal de transporte e assessoria de imprensa. Cada 

sessão terá seu planejamento e execução orientado por ckeck-list das atividades criado pela 

Comissão de Cerimonial. Tal comissão será assessorada pela Coordenadoria de Eventos da Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (PROEX) da UDESC. 

 

10. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Humanos: De arte, fotografia, recursos audiovisuais, bufê, decoração floral, impressão em 

geral, recepção, segurança e médicos etc. 

 Materiais: De apoio e orientação aos participantes (convites, crachás com logotipo, 

programa geral do evento, mapa de acesso e placas indicativas), de divulgação e promocional 

(cartazes, boletins especiais, banners, veiculação em rádio, televisão e jornal, camisetas, livro, 

obra de arte, selo comemorativo, chaveiro), de expediente e recursos audiovisuais, etc. 

 

11. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Receitas: 

 Recursos oriundos do Programa de Apoio a Extensão (PROEX/UDESC): R$ 6.400,00 

 Auxílio governamental (federal, estadual ou municipal) 

 Auxílio privado/entidades de classe (contribuições e patrocínios) 

Despesas: 

 Produção de vídeo institucional; 

 Publicação de livro; 
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 Publicação de boletim especial; 

 Publicação de encarte especial em jornal regional; 

 Produção de obra de arte; 

 Material de divulgação e promocional (cartazes, banners, camisetas, selo comemorativo, 

chaveiro); 

 Material fotográfico (Revelação); 

 Aluguel de material e equipamento para festa comemorativa do jubileu (cadeiras, tendas, 

palco, iluminação, áudio e vídeo). 

 

12. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

A divulgação das atividades alusivas aos 50 anos será realizada pela Assessoria de Comunicação 

da FAED e da Udesc. Serão confeccionados materiais de divulgação como banners, cartazes e 

folderes. Um site especial será criado visando reunir imagens e depoimentos que integram a 

história do Centro. Também será elaborada uma revista com reportagens sobre os 50 anos do 

Centro, reunindo depoimentos, entrevistas e fotos da trajetória da FAED. A inserção na mídia 

local e estadual também será uma das ações intermediadas pela Assessoria de Comunicação, 

bem como a produção de releases para veículos de comunicação dirigidos. Articulação com a 

Rádio Udesc para organização de programas e boletins especiais sobre os 50 anos. 

 

13. EVENTOS PARALELOS 

A FAED realiza anualmente uma série de eventos de ensino, pesquisa e extensão, por meio dos 

departamentos, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e 

entidades estudantis. Todos os eventos realizados em 2013 serão alusivos aos 50 anos da FAED, 

com inclusão da logomarca comemorativa nos materiais de divulgação. 
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14. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As atividades em geral serão orientadas pelo modelo para planejamento e organização de 

eventos abaixo representado em esquema-síntese elaborado por Waldyr Gutierrez Fortes e 

Mariângela Benine Ramos Silva, integrante do livro "Eventos: Estratégias de Planejamento e 

Execução" (2011). Caberá a Comissão Organizadora a montagem de comissões de suporte e 

definição de suas competências, seguindo orientações presentes na obra supracitada. 
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Informações: 

 

 Direção de Extensão, Cultura e Comunidade: (48) 3321-8518 – dex.faed@udesc.br 

 Assessoria de Comunicação: (48) 3321-8512 – imprensa.faed@udesc.br 

 

mailto:dex.faed@udesc.br
mailto:imprensa.faed@udesc.br

