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Apresentação 

A FAED, célula mater da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, se notabilizou nestes 52 

anos por ser um centro de excelência na produção e socialização de conhecimento na área da 

educação e das ciências humanas, 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 e reafirma o 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.  

A FAED se notabiliza pela excelência extensionista, realizando dezenas de ações com gratuidade, 

dedicação e compromisso com a cidadania e o avanço do saber. A Faed apoia e incentiva a realização 

de ações de extensão nas áreas de educação, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, meio 

ambiente e trabalho. Por meio de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e 

publicações responde as demandas da sociedade, oportunizando a produção de novos saberes, o 

intercâmbio entre o conhecimento acadêmico e popular, relacionando criticamente teoria e prática. 

Trata-se de processo educativo, cultural e científico que se articula de forma indissociável ao ensino e a 

pesquisa, unindo universidade e comunidade. A Udesc financia essas ações através do Programa de 

Apoio à Extensão Universitária (Paex) e participa de editais externos à instituição, a exemplo do 

PROEXT (MEC), ofertando centenas de bolsas de extensão. Além disso, oportuniza a participação dos 

acadêmicos em eventos de extensão locais, regionais e nacionais, como o Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária (CBEU), bem como difunde o resultado dos seus trabalhos através da Revista 

Eletrônica de Extensão – “Udesc em ação”. Consubstanciado ao compromisso de apoiar as ações de 

extensão, cabe a Direção de Extensão, Cultura e Comunidade - DEX-FAED/UDESC promover políticas e 

desenvolver ações voltadas a assistência estudantil e a política afirmativa, vide o PRAPE (Programa 

Auxílio Permanência Estudantil) e PROSUR (Programa de Subsídio ao RU). 

Isto posto, realizar-se-á nas próximas páginas desta publicação institucional um inventário de 

realizações da DEX, relatório de atividades pertinente ao período de fevereiro de 2013 e março de 

2016, portanto a apresentação de 38 meses de afazeres em extensão, cultura e comunidade.  

Equipe DEX-FAED/UDESC 
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Sobre o planejamento das atividades 
 

As múltiplas e complexas atividades desenvolvidas na Direção de Extensão, Cultura e Comunidade - 

DEX-FAED/UDESC implicaram em uso de ferramental de planejamento distanciado do modelo 

tradicional, marcado por conteúdo determinístico e tecnocrático. Para tanto, adotou-se a noção de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), elaborado pelo economista chileno, Carlos Matus e 

utilizado no primeiro lustro dos anos de 1970, no Governo de Salvador Allende. O PES se notabilizou 

como referência no planejamento de órgãos institucionais e empresas privadas, incluindo 

universidades. O planejamento se confunde com a execução, considerando que os grupos ou sujeitos 

envolvidos não seguem as mesmas regras de conduta, suas ações são assimétricas, bem como 

respeitando que cada contexto tem suas regras (leis, normas, preceitos, crenças e princípios), 

acumulações (conhecimentos pessoais, poder econômico e político) e fluxos (trabalho). O quadro 

abaixo ilustra algumas diferenças básicas entre o planejamento tradicional e o Planejamento 

Estratégico Situacional. 

Principais diferenças entre o planejamento tradicional e o estratégico situacional 

FATOR PLANO TRADICIONAL 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

SITUACIONAL 

Objeto do plano Passivo Ativo e complexo 

Explicação da realidade Baseada em diagnósticos Apreciação situacional 

Concepção do plano Normativo-prescritivo Jogadas sucessivas 

Análise estratégica Consultas a especialistas Análise da viabilidade 

Fatores Genéricos Específico 

Operação Ação separada do plano Mediação entre o plano e a ação 

Fonte: Iida, Itiro. Planejamento Estratégico Situacional. Revista PES. Caracas, Venezuela: Fundação Altair. 
 

Diretrizes e metas gerais - Gestão 2013-17 
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Em 2013

DEXT-FAED

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

7  
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

8  
 

Quadro diagnosticado - DEX-FAED/UDESC em 2012 
 

ASPECTOS NEGATIVOS: 
-DISCREPÂNCIA COM AS DEMAIS DIREÇÕES QUANTO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (AUSÊNCIA DE SETORES E 
SUBSETORES); 
-DISCREPÂNCIA COM AS DEMAIS DIREÇÕES QUANTO AO QUADRO DE PESSOAL (RESUMIDO A UM TÉCNICO 
UNIVERSITÁRIO E DOIS BOLSISTAS DE APOIO DISCENTE/DESLOCAMENTO DE EXPERIMENTADA TÉCNICA DA DEX 
PARA O RH); 
-DISCREPÂNCIA COM AS DEMAIS DIREÇÕES QUANTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS; 
-DESVALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA FAED E UDESC, DECORRENTE DE CRÍTICAS AO SIGPROJ, READEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA (PARCOS RECURSOS), RANQUEAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO (PAEX), 
RESOLUÇÕES E EDITAIS MAL FORMULADOS, DEBILIDADES DE SUPORTE TÉCNICO (TRANSPORTE, 
EQUIPAMENTOS); 
-DESCONHECIMENTO DOS EXTENSIONISTAS DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS E 
EXCESSIVA BUROCRÁCIA NO USO DAS RUBRICAS; 
-SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PRECARIZADO (RESTRITO AO SITE, E-MAIL E MURAL); 
-CRISE FINANCEIRA COM EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS NEGATIVOS NA EXTENSÃO; 
-REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA FAED NO MONTANTE DE RECURSOS E BOLSAS PARA AÇÕES COM VIGÊNCIA 
EM 2013 - EDITAL PAEX 2012; 
-USO RESTRITO DE RECURSOS EXTERNOS, MESMO OS ADVINDOS DE EDITAIS DO MEC/SESu (PROEXT/UNIAFRO); 
-INEXISTÊNCIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS INTERMEDIADOS PELA DEX (LIMITADO APENAS AOS 
EXTENSIONISTAS); 
-FALTA DE POLÍTICA CULTURAL NA FAED E UDESC (RESOLUÇÕES E EDITAIS, BEM COMO OFERTA DE INFRA-
ESTRUTURA); 
-QUASE AUSÊNCIA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS NO PAISAGISMO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA; 
-ATENDIMENTO DEFICITÁRIO QUANTO A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL POR MEIO DO EDITAL PRAPE E OUTRAS 
FORMAS DE AUXÍLIO, A EXEMPLO DO RU E MORADIA ESTUDANTIL; 



 

 

 

 

 

  

9 

-AUSÊNCIA DE POLÍTICA INTERNA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (RECURSOS LANÇADOS VIA 
EDITAIS); 
-RESTRIÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS SEMANAS ACADÊMICAS; 
 

ASPECTOS POSITIVOS: 
-EFETIVAÇÃO DE TRANSIÇÃO ENTRE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DA FAED; 
-PARTICIPAÇÃO CRÍTICA E CONSTRUTIVA NAS DECISÕES DO COMITÊ DE EXTENSÃO; 
-(RE)FORMULAÇÃO DE PORTARIAS E RESOLUÇÕES (ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE EXTENSÃO, CULTURA E 
COMUNIDADE); 
-PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXTENSÃO, CULTURA E 
DESPORTO; 
-INCENTIVO A INTEGRAÇÃO DE AÇÕES ISOLADAS AOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO, CONDIZENTE À POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DA UDESC; 
-VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO VIA PREMIAÇÕES E ENCONTROS DE EXTENSÃO; 
-SUPORTE NO APERFEIÇOAMENTO DO SIGPROJ; 
-ELABORAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO POR MEIO DE PORTARIA; 
-QUALIFICAÇÃO DO DESPORTO NA FAED (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
TREINAMENTOS REGULARES, APOIO A AFAED, SUPORTE NOS JOGOS); 
-RECEPÇÃO INSTITUCIONAL DOS CALOUROS E INCENTIVO AO TROTE CIDADÃO; 
-ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO; 
-PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE INCLUSÃO; 
-PROMOÇÃO DA BOA RELAÇÃO POLÍTICA E PEDAGÓGICA COM O MOVIMENTO ESTUDANTIL; 
-PARTICIPAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA CIPA NA FAED; 

 

Realizações da DEX entre 2013-16 
 

No âmbito da extensão, com destaque ao PAEX... 
 

Extensão: concepção 
 

O trabalho acadêmico é formado por um processo orgânico e contínuo, que se estende desde 
a produção até a sistematização do conhecimento e a transmissão dos resultados, sendo a 
extensão concebida enquanto um processo educativo, cultural e científico que articula de 
forma indissociável o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre 
universidade e sociedade. Assim, responde as demandas da sociedade e oportuniza a 
produção de novos saberes, relacionando criticamente teoria e prática. Trata-se de ação 
política e democratizante do conhecimento, que possibilita o intercâmbio entre os saberes 
sistematizados, acadêmicos e populares.  
 
Extensão: objetivos  
 

 Oportunizar a relação entre a universidade e sociedade com ações transformadoras capazes 
de promover soluções aos problemas locais e regionais;  

 Estimular ações cujo desenvolvimento possibilite a interação multi, inter e/ou transdisciplinar 
entre profissionais e setores da universidade e da sociedade;  

 Possibilitar ações que ampliem o acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social 
produzido pela universidade, contribuindo para minimizar as diferenças e desigualdades 
sociais;  

 Contribuir na qualificação científica e acadêmica, das ações extensionistas da UDESC 
articulando-as e mantendo intrínseca relação com as atividades de ensino e de pesquisa; 

 Estimular a produção e a expressão da diversidade cultural, artística, científica e tecnológica;  
 Possibilitar ações de extensão inter-departamentais, inter-centros, inter-institucionais sob a 
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forma de consórcios, redes ou parcerias;  
 Promover ações articuladas com os órgãos de fomento e de estímulo às políticas públicas 

relacionadas, prioritariamente, com as áreas temáticas da extensão;  
 Oportunizar ações de extensão voltadas para o desenvolvimento sustentável;  
 Mobilizar permanentemente a comunidade universitária para o debate e o envolvimento com a 

extensão na UDESC. 
 
Áreas temáticas e linhas de extensão 
 

A sistematização das ações de extensão respeita classificação temática, visando agrupar 
estudiosos de uma mesma área, sendo ainda nucleadas em linhas de pesquisa, que facilitam 
a discussão e difusão da extensão em campos particularizados. 
 
Áreas temáticas: 

 Comunicação; 
 Cultura; 
 Direitos Humanos e Justiça; 
 Educação; 
 Meio Ambiente; 
 Saúde; 
 Tecnologia e Produção; 
 Trabalho.  

 
Linhas de extensão: 
 

1. Alfabetização, leitura e escrita 27. Terceira idade 

2. Educação profissional 28. Emprego e renda 

3. Formação de professores 29. Empreendedorismo 

4. Espaços de ciência 30. Gestão do trabalho 

5. Tecnologia da informação 31. Gestão informacional 

6. Artes cênicas 32. Gestão institucional 

7. Artes integradas 33. Gestão pública 

8. Artes plásticas 
34. Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e 
populares 

9. Artes visuais 35. Desenvolvimento tecnológico 

10. Música 36. Desenvolvimento de produtos 

11. Patrimônio cultural, histórico e natural  37. Inovação tecnológica 

12. Comunicação estratégica 38. Propriedade intelectual e patente 

13. Jornalismo 39. Saúde animal 

14. Desenvolvimento regional 40. Saúde humana 

15. Desenvolvimento urbano 41. Saúde da família 

16. Desenvolvimento rural e questão agrária 42. Saúde e proteção no trabalho 

17. Questões ambientais 43. Endemias e epidemias 

18. Recursos hídricos 44. Fármacos e medicamentos 

19. Resíduos sólidos 45. Esporte e lazer 

20. Direitos individuais e coletivos 46. Segurança alimentar e nutricional 

21. Grupos sociais vulneráveis 47. Turismo 
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22. Pessoas com deficiências, incapacidades, e 
necessidades especiais 

48. Estilismo 

23. Uso de drogas e dependência química 49. Línguas estrangeiras 

24. Segurança pública e defesa social 50. Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

25. Infância e adolescência 51. Desenvolvimento humano 

26. Jovens e adultos  

As linhas de extensão são definidas pelo Anexo I, da Resolução N° 007/2011 – CONSUNI, que dispõe e dá outras 
providências sobre a Política de Extensão da UDESC. 

 
Modalidades 
 

Programa - Representa o conjunto inter-relacionado de ações de extensão, com clareza de 
diretrizes e orientado a um objetivo comum. O Programa deve ter no mínimo 03 (três) ações 
de extensão corelacionadas a área temática, podendo agregar, projetos, cursos, eventos e 
prestação de serviços.  
 

Projeto - Conjunto de atividades sistematizadas que podem estar vinculadas a Programas ou 
se constituir em Ação Isolada (Projeto Isolado). 
Curso de Extensão - Atividade de formação extracurricular, em conformidade com a 
legislação pertinente e vigente, que se propondo a transmitir conhecimentos produzidos na 
universidade, com o objetivo de contribuir para articulação entre o saber acadêmico e as 
práticas sociais, pode favorecer inovações no ensino e na pesquisa, pela articulação de 
conteúdos pedagogicamente ministrados, de caráter teórico e/ou prático. Deverá apresentar 
processo de avaliação formal e certificação institucional, conforme anexo II, da Resolução N° 
007/2011 – CONSUNI. 
 

Evento de Extensão - Acontecimento de curta duração, para o enriquecimento de grupos de 
interesse nos vários campos do conhecimento. Implica na apresentação e/ou exibição pública, 
livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, 
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela universidade, conforme 
anexo III, da Resolução N° 007/2011 – CONSUNI. 
 

Prestação de Serviço - Trabalho oferecido pela UDESC ou realizado por contrato com 
parcerias externas (comunidade, empresa, órgão público), por docentes e discentes, tais 
como assessorias, consultorias, perícias, etc., conforme o Anexo IV, da Resolução N° 
007/2011 – CONSUNI. 
 

Produções e Publicações - Elaboração de produtos acadêmicos que instrumentalizam ou 
que são resultantes das ações de extensão, conforme os tipos descritos no Anexo V, da 
Resolução N° 007/2011 – CONSUNI. 
 

Normativas 
 

As principais normativas referentes ou relacionadas à extensão na UDESC são as seguintes: 
 

 Resolução N° 007/2011 - CONSUNI, que dispõe e dá outras providências sobre a Política de 
Extensão da UDESC; 

 Resolução N° 017/2013 - CONSUNI, que regulamenta a concessão de bolsas de extensão a 
estudantes da UDESC; 

 Resolução N° 082/2004 - CONSUNI, que cria o Programa Institucional de Voluntários de 
Extensão (PROVEX) na UDESC; 

 Resolução N° 029/2009 - CONSUNI, que estabelece normas para a ocupação docente na 
UDESC. 
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PAEX (UDESC) 
 

O PAEX, Programa de Apoio à Extensão, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Comunidade – PROEX/UDESC, oferta recursos financeiros e bolsas acadêmicas 
(de 20 ou 10 horas semanais) para o desenvolvimento de ações de extensão da UDESC no 
período de 10 meses/ano, sendo candidatos aos recursos financeiros e bolsas acadêmicas 
apenas os docentes efetivos e no exercício de suas atividades.  
 

  

 
 
 

 
 
 

AÇÕES DE EXTENSÃO FAED - EDITAL PAEX (VIGÊNCIA 2013) 

(Informações extraídas do SIGPROJ) 
 

PROGRAMAS: 

Civilização – Interpretação e Reflexão Filosófica 2013 

O Programa Civilização pretende atender a uma demanda de formação e capacitação dos 
professores e estudantes no Ensino Médio e Superior. A Oficina de leitura representa um 
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grupo permanente de leitura e discussão de textos filosóficos. A segunda ação, o Curso 
'Interpretando Textos Filosóficos' é um curso que visa apresentar instrumentais teóricos a 
partir dos quais a interpretação de textos pode constituir uma ferramenta pedagógica ao 
alcance dos educadores, estudantes, e demais interessados. A terceira ação, o Seminário 
'Filosofia e Interpretação', tenciona disseminar a produção intelectual voltada ao tema da 
Leitura Filosófica, e oferecer espaço de debate aos envolvidos com esta temática. Ao 
desenvolver oficinas, cursos de curta duração e evento acadêmico, o Programa espera 
contribuir para o aprofundamento e recepção da filosofia entre pessoas que se encaminham 
para diferentes trajetórias sociais. 
 
Coordenador: Prof. José Claudio Morelli Matos 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Curso de Extensão Interpretação Filosófica de Textos 2013.  
- Evento de Extensão Colóquio Civilização 2013. 
- Projeto de Extensão: Oficina de Leitura e Interpretação de Textos  
Contato:  doutortodd@gmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 

 
TECER – Tensões Curriculares e Ensino Religioso na Educação Básica: entre Práticas 

e Preconceitos 

Programa de Extensão vinculado ao Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente na 
linha de pesquisa Formação Docente e Prática Pedagógica, que desde 2006, em parceria 
com a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Gerência Regional de Educação e a 
Associação dos Professores de Ensino Religioso do Estado de Santa Catarina (ASPERSC), 
objetiva realizar ações relacionadas ao Ensino Relgioso no cotidiano escolar, a fim de 
contribuir no desenvolvimento de práticas curriculares e processos de formação docente que 
estimulem o acolhimento, o respeito, o convívio e o reconhecimento dos diferentes e das 
diferenças. Pauta-se por três grandes ações: Acompanhamento a Proposta Curricular de 
Criciúma - Área – Ensino Religioso; Acompanhamento à prática pedagógica de docentes que 
lecionam Ensino Religioso na Rede Estadual de Ensino em Florianópolis - SC e o II Simpósio 
Estadual Ensino Religioso entre práticas e preconceitos. Para 2013 a parceria se amplia com 
a participação de docentes da rede municipal de ensino de Criciúma. O programa em 2013 
ainda conta com a parceria do GPER - Grupo de Pesquisa: Educação e Religião da 
PUC/PRO  
 
Coordenador: Prof. Lourival José Martins Filho 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Evento de Extensão II Simpósio Estadual de Ensino Religioso: entre Práticas e Preconceitos  
- Projeto de Extensão Acompanhamento a Prática Pedagógica de Docentes que Lecionam 
Ensino Religioso na Rede Estadual de Ensino de Florianópolis-SC. 
- Projeto de Extensão Acompanhamento a Proposta Curricular de Criciúma – Área: Ensino 
Religioso.  
Contato:  f2lourival@udesc.br 
Departamento de Pedagogia 
 

Arquivos Marginais: Crimes e Loucura em Santa Catarina 

O Programa proposto pretende dar continuidade as atividades do Programa 'Memória, 
Patrimônio e Loucura', que em 2012 atuou na criação do Centro de Documentação e 
Pesquisa do Hospital Colônia Sant’ana (CEDOPE/HCS). As atividades foram levadas a outro 

mailto:doutortodd@gmail.com
mailto:f2lourival@udesc.br
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espaço, o Memorial da Penitenciária, ampliando as possibilidades e as necessidades da 
presente extensão. Desta forma, serão realizadas ações que intencionam salvaguardar e 
disponibilizar a pesquisa, através da criação de um banco de dados, a documentação destes 
dois acervos. Visando preservar e organizar a documentação histórica, bem como valorizar e 
difundir a memória destas instituições marginais, estimulando a integração entre a 
universidade, a comunidade em geral e tais espaços, além de incentivar pesquisas na área de 
saúde e segurança pública em Santa Catarina. Para isso o Programa envolve três ações - 
Projeto: 'Acervos marginais: crime e loucura em Santa Catarina'; Projeto: 'Exposição Registros 
de si' - Exposição; Evento: III Jornada Catarinense de Patrimônio Cultural. O Laboratório de 
Patrimônio Cultural - LabPac, da UDESC, vem buscando se constituir em espaço de reflexão 
e, em especial, de produção de informações qualificadas ligadas ao tema. Assim, acredita-se 
que o LabPac possa auxiliar nas ações propostas. 
 
Coordenadora: Profa. Viviane Trindade Borges 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Arquivos marginais: Crime e Loucura em Santa Catarina.  
- Projeto de Extensão “Registros de Si” - Exposição. 
- Evento de Extensão: III Jornada Catarinense de Estudos sobre Patrimônio Cultural  
Contato:  borgesviviane@hotmail.com 
Departamento de História 
 

Geografia, Café e Temas - 2013 

O Programa Geografia, Café e Temas é composto por sete projetos, sendo três deles novos - 
projetos-pilotos - e quatro projetos já consolidados: 1) CinePET (oferecido aos alunos de 8º e 
9º ano da Escola Leonor de Barros); 2)Cartografia Para Crianças; 3) Educação Ambiental; 4) 
A Geografia Como Profissão; 5) PET Registra; 6) Radio PET Geo 2013; e; 7) PET Vestibular 
Solidário. O Programa tem como objetivo promover palestras, oficinas e cursos com temas 
ligados à Geografia, às políticas públicas, à educação, aos movimentos sociais e às questões 
ambientais. Busca aproximar a comunidade dos resultados obtidos na pesquisa universitária. 
É um veículo de difusão destas informações e um instrumento de formação e atualização da 
comunidade em temas desenvolvidos pela universidade. Busca refletir sobre os impactos 
ambientais promovidos pelo crescimento populacional e pelos deslocamentos humanos; 
sobre as transformações sócio-espaciais presentes nas pesquisas recentes sobre os temas 
(geografia, educação, políticas públicas, meio ambiente e movimentos sociais). Possibilita a 
criação de um espaço de atualização continuada e de socialização de pesquisas 
desenvolvidas na UDESC sobre temas priorizados em seminários de estudos na área da 
Geografia. O programa é interdisciplinar e interinstitucional. Envolve a comunidade próxima da 
UDESC (alunos e professores da Escola Básica Leonor de Barros e alunos e professores da 
Escola Indígena de Biguaçu), alunos e professores do departamento de geografia e do 
departamento de ciências humanas da FAED/UDESC, alunos e professores da UFSC, 
professores da rede pública e privada de ensino médio da grande Florianópolis, comunidade 
do Morro da Queimada. Comunidade acadêmica em geral, técnicos, profissionais e 
participantes de movimentos sociais, técnicos e profissionais ligados ao planejamento e 
elaboração de políticas públicas, em especial alunos e professores das universidades do 
Brasil onde existem PET de Geografia. O programa é abrangente e busca a transformação da 
sociedade do entorno da UDESC tanto no que diz respeito a preservação ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural como uma participação mais ativa na sociedade (sobretudo no 
que diz respeito a sensibilização dos alunos de ensino médio para a profissão do geógrafo e o 
mercado de trabalho destes profissionais). Por esta razão tem grande relevância social, pois 
atua também na área de educação ambiental que é carente de recursos - promovendo a 
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capacitação do corpo docente e discente das escolas públicas, bem como busca formar com 
mais qualidade os alunos da Escola Básica Leonor de Barros e da Escola Indígena de 
Biguaçu. Atua nas áreas temáticas dos direitos humanos, educação e meio ambiente. Em 
suas ações articula atividades de ensino, pesquisa e extensão de modo a valorizar os saberes 
produzidos no curso de Geografia, divulgando estes saberes e aproximando-os da 
comunidade de entorno que é de baixa renda (constituindo-se, por esta razão, em área 
prioritária para este tipo de intervenção). 
 
Coordenadora: Profa. Vera Lucia Nehls Dias 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão CinePET 2013.  
- Projeto de Extensão Cartografia para Crianças 2013. 
- Projeto de Extensão Educação Ambiental 2013.  
- Projeto de Extensão A Geografia como Profissão 2013. 
- Projeto PET Registra 2013. 
- Projeto de Extensão Rádio PET Geo 2013. 
- Projeto de Extensão PET Vestibular Solidário 2013. 
Contato:  veraludias@gmail.com 
Departamento de Geografia 

 

Linguagem na Escola - 2013 

O programa tem por objetivo desenvolver ações que buscam divulgar, discutir, atualizar, 
facilitar, ampliar e aprofundar o conhecimento a respeito do ensino da língua no cotidiano 
escolar, com intuito de fortalecer o vetor de troca entre saberes científicos e saberes práticos 
por meio de três ações: Ação 1: Projeto “Linguagens, Sons e Cores”; Ação 2: Projeto 
'PROLINGUAGEM'; Ação 3: Evento 'III Jornada de Linguagem da FAED'. Ressalta-se que, no 
ano de 2012, a II Jornada de Linguagem teve mais de 550 pessoas inscritas, dos estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ressalta-se que a ação vem se consolidando 
em um importante momento para a formação continuada de professores do Ensino 
Fundamental, sobretudo os da rede pública dos municípios catarinenses, público-alvo do 
evento. O projeto Linguagens, Sons e Cores enfoca duas questões caras à escolarização: 
alfabetização e letramento. Nesse projeto busca-se desenvolver ações provocadoras quanto 
ao uso da leitura que contribuam tanto para formação da criança como para formação 
docente. Além disso, o projeto busca desenvolver atividades com jogos para estimulação de 
consciência fonológica, habilidade estreitamente ligada à alfabetização. O Projeto 
“PROLINGUAGEM” se caracteriza pelo momento de estudo e reflexão a respeito de 
concepções, teorias, metodologias e instrumentos de ensino da linguagem. Nele amalgamam-
se objetivos relacionados ao ensino, à pesquisa e a extensão motivados pela temática da 
linguagem. O evento “III Jornada de Linguagem da FAED” cumula saberes desenvolvidos nos 
dois projetos anteriores, bem como pelo grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Ressalta-se 
que em 2012 o evento recebeu apoio financeiro da CAPES (Edital PAEP), o que permitiu 
realizar o mesmo em um auditório com capacidade para 600 pessoas. O evento, em um 
momento forte de formação e discussão de temas relacionados ao ensino da língua, busca 
ampliar discussões com relação à temática e dar visibilidade às ações desenvolvidas na 
Universidade com relação à formação docente. Além do que já foi descrito no resumo da 
proposta, vale ressaltar que o projeto 'Linguagens, Sons e Cores' desenvolve ações no 
cotidiano escolar buscando desenvolver contato lúdico com a leitura e a escrita, cujo foco nas 
palavras, apresenta a beleza e a fruição como motes e por meio de brincadeiras e jogos 
trabalha as habilidades de consciência fonológica , habilidade que contribui de forma 
específica ao processo de alfabetização. Esses dois focos estão intrinsecamente conectados 
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às ações docentes dos professores do curso de pedagogia da UDESC/FAED nas disciplinas 
de conteúdos e metodologias do ensino de linguagem I e II, a criança e a linguagem, 
alfabetização, produção textual, pesquisa e prática pedagógica I, II, III e IV, didática, arte e 
educação lúdica. Essa ação tem grande repercussão no meio escolar e envolve escolas de 
educação infantil e séries iniciais, como descrito no projeto 'Linguagens, Sons e Cores. Com 
relação ao projeto “PROLINGUAGEM”, participam dessa ação, alunos da graduação do curso 
de pedagogia e alunos da pós-graduação em Educação da FAED/UDESC, profissionais de 
diferentes áreas que trabalham com a linguagem, professores, supervisores e orientadores 
educacionais de escolas de Educação Infantil e do Ensino Básico, além dos integrantes do 
grupo “Aquisição, aprendizagem e processamento da linguagem oral e escrita” inscrito no 
diretório de pesquisas do CNPq e os respectivos bolsistas de iniciação científica. O evento 'III 
Jornada de Linguagem da FAED' busca ampliar o campo de ação dos outros dois projetos 
vinculados ao programa 'Linguagem na Escola' ao criar um momento e um espaço de 
discussão e aprofundamento da temática ao entender que há escassez de momentos 
científico-culturais que contribuam significativamente para a formação continuada dos 
educadores das escolas públicas catarinenses. Finalmente, cabe ressaltar que o conjunto de 
ações aqui proposto busca estar presente no cotidiano da escola e com ela fazer uma 
parceria no sentido de compreender e dinamizar os diferentes espaços de produção de 
linguagem.  
 
Coordenadora: Profa. Dalva Maria Alves Godoy 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Linguagens, Sons e Cores - 2013.  
- Projeto de Extensão PROLINGUAGEM - 2013. 
- Evento de Extensão 3ª Jornada de Linguagem da FAED 2013  
Contato:  dalvagodoy@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 

 
Diálogos em Formação: Partilha de Saberes na Formação Docente 

O Programa de Extensão “Diálogos em Formação: Partilha de saberes na formação docente” 
tem como ponto de partida a reflexão sobre a prática educativa e a responsabilidade ética no 
exercício da tarefa docente. A sua proposição insere-se no movimento de se cultivar a 
“curiosidade epistemológica” assumindo a formação como espaço e tempo privilegiado para a 
problematização e o compartilhamento de saberes necessários à prática educativa. Em 
diálogo com o referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, as ações que este programa 
propõe fundamentam-se na ideia de que a reflexão crítica sobre a prática se torna exigente na 
relação teoria-prática. Fundamenta-se também em uma concepção de educação que se 
constitui decorrente dos processos ininterruptos de formação e que carrega consigo a 
intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos que a 
integram. Tomando o cotidiano da Educação Básica, buscar-se-á potencializar a vivência da 
formação continuada e o aprofundamento das relações entre os diferentes níveis da 
educação, em articulação com a formação acadêmica. 
 
Coordenador: Prof. Adilson De Angelo Lopes Francisco 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Grupo de Estudos “Aprofundamento dos processos Educativos e 
Formativos na Perspectiva Freiriana”.  
- Projeto de Extensão Desenvolvimento Profissional de Professores de Educação Infantil 
(Coord. Profa. Julice Dias). 
- Evento de Extensão II Colóquio Paulo Freire: Diálogos Freirianos  
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Contato:  adilsondeangelo@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 

 
FAED: 50 Anos na Educação Catarinense 

Este Programa de Extensão, intitulado 'FAED: 50 Anos na Educação Catarinense', objetiva 
comemorar os 50 anos deste Centro de Ensino (o primeiro Centro da UDESC), divulgar a sua 
história e memória, integrar as comunidades (Catarinense e Universitária) a atual estrutura do 
Centro, divulgar os Cursos hoje existentes, suas pesquisas e atividades extensionistas, 
aproximar as Comunidades da UDESC. Este Programa é constituído das seguintes Ações: 1ª 
Ação Evento de Extensão: Semana de Comemoração dos 50 anos da FAED-UDESC. Os 
preparativos terão início em março culminando com um grande evento, durante uma semana, 
no mês de maio de 2013, no Campus 1 - FAED, em Florianópolis. 2ª Ação Projeto de 
Extensão: Revista Comemorativa 50 Anos da FAED-UDESC. Elaboração de publicação (uma 
revista) em comemoração aos 50 anos, com relatos históricos, fotos e reportagens da 
memória do Centro e da Universidade (pesquisa, elaboração e diagramação com início em 
março para publicação e divulgação em novembro de 2013). 3ª Ação 3: Projeto de Extensão: 
Mostra Itinerante dos 50 anos da FAED- UDESC - memória e perspectivas atuais. (início em 
março com a realização de Mostras nos demais Campus da UDESC e em Escolas Estaduais 
e Municipais, durante todo o ano de 2013).  
 
Coordenador: Prof. Emerson César de Campos 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Evento de Extensão Comemoração dos 50 Anos da FAED.  
- Projeto de Extensão Revista Comemorativa 50 Anos da FAED-UDESC. 
- Evento de Extensão Mostra Itinerante dos 50 Anos da FAED-UDESC – Memória e 
Perspectivas Atuais 
Contato:  ecdcampos@yahoo.com.br 
Departamento de História 

 
Borboletas da Leitura – 4ª Edição 

Este PROGRAMA será constituído das seguintes Ações: 1ª Ação - Projeto intitulado 
'Borboletas da leitura na comunidade'; 2ª Ação - Projeto intitulado 'Borboletas da leitura na 
escola'; 3ª Ação - Curso intitulado 'O mundo da escrita: formação de leitores' coordenado pela 
Profa. Gisela Eggert-Steindel. O Programa tem como princípio norteador a formação leitora de 
crianças e/ou jovens desprovidos do contato efetivo com o livro, a leitura e a biblioteca. O foco 
do trabalho nas comunidades (bairros) da capital catarinense e nas escolas públicas serão as 
atividades de promoção e incentivo à leitura fundamentadas na literatura infantil como arte 
literária. A parceria com a Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho se concretiza 
na dinamização desse espaço para a realização de empréstimos de livros e de atividades de 
ação cultural para as crianças participantes do Programa. O Programa se articula com o 
Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) na medida que estimula bibliotecários, professores e 
estudantes a conhecer e se envolver com as políticas públicas em prol da leitura no país. 
 
Coordenadora: Profa. Maria Emília Ganzarolli Martins 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Borboletas da Leitura na Comunidade – 4ª Edição.  
- Projeto de Extensão Borboletas da Leitura na Escola – 4ª Edição. 
- Curso de Extensão O Mundo da Escrita: Formação de Leitores – 4ª Edição (Coordenação: 
Profa. Gisela Eggert-Steindel). 
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Contato:  eganzarolli@gmail.com 
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 

 
Cinema e Sindicalismo 

O programa 'Cinema e Sindicalismo' visa aproximar debates entre profissionais do cinema, 
das ciências humanas, dirigentes e participantes do movimento sindical, a respeito do papel 
histórico desempenhado pelo sindicalismo e a luta pela conquista de seus direitos, através do 
cinema e artes visuais. Para tanto, o programa se divide em três ações: 1) Projeto de 
Extensão 'A Experiência da classe trabalhadora no cinema', que envolve a produção de um 
documentário sobre o cinema e grandes mobilizações dos trabalhadores no Brasil no final dos 
anos 1970. 2) Projeto de Extensão: 'Trabalhadores no cinema', que envolve uma mostra de 
filmes seguida de debate em diversas entidades sindicais e organizações populares. 3) 
Projetos de Extensão: 'Imagens e história do sindicalismo', exposição iconográfica sobre a 
história do sindicalismo, suas diversas formas de apropriação ideológica e monumentalização. 
Além destas ações, deverá ser realizada, através de edital a qualquer tempo, algumas 
oficinas de produção audiovisual para sindicalistas no âmbito da Escola Sul, ação que não 
envolverá custos pois será realizada com voluntários que atuam nessa área e equipamentos 
que o Laboratório de Imagem e Som e na própria Escola. 
 
Coordenador: Prof. Rafael Rosa Hagemeyer 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Produção e Publicação A Experiência da Classe Operária no Cinema.  
- Projeto de Extensão Trabalhadores no Cinema. 
- Projeto de Extensão Imagens e História do Sindicalismo. 
Contato:  rafaelhage@yahoo.com.br 
Departamento de História 
 

Circulando Educação, Juventude e Cidadania – Edição 2013 

Programa Circulando tem por objetivo a aproximação entre a universidade e a escola pública, 
propondo ações que discutam temáticas do cotidiano de jovens estudantes, prioritariamente 
ligadas à cidadania, gênero e sexualidade e aos usos do espaço urbano. As ações envolverão 
também o trabalho de formação continuada com o corpo docente de escolas públicas de 
Florianópolis e São José. É composto por três ações: Projeto Juventudes, Afetos e 
Sexualidades - Edição 2013; Projeto Formação continuada de professores: reflexões sobre 
sexualidade, gênero e educação; Projeto Ver a cidade: o bairro e a cidade em oficinas de 
fotografia com jovens de escolas públicas.  Programa Circulando vem reunindo há sete anos 
uma equipe de profissionais universitários que tem como preocupação central a articulação 
dos saberes universitários com a prática de uma educação voltada para a cidadania. Assim, 
as atividades já foram desenvolvidas junto a localidades habitadas por uma população em 
situação de vulnerabilidade social e, desde a última edição, a experiência do Programa tem 
sido desenvolvida junto a escolas públicas, atuando tanto com o seu corpo docente como com 
os jovens estudantes. 
 
Coordenador: Prof. Francisco Canella 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Juventudes, Afetos e Sexualidade – Edição 2013 (Coordenação: Prof. 
Tito Sena).  
- Projeto de Extensão Formação Continuada de Professores: Reflexões sobre Sexualidade, 
Gênero e Educação (Coordenação: Profa. Glaucia Oliveira Assis). 
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- Projeto de Extensão Ver a Cidade: o Bairro e a Cidade em Oficinas de Fotografia com 
Jovens de Escolas Públicas. 
Contato:  franciscocanella@hotmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 

 
Ambiente: História, Educação e Sustentabilidade 

O programa visa integrar as questões da história do ambiente, da educação ambiental e da 
sustentabilidade e integra os seguintes projetos: 1) 'OGUATA - Centro de Referência em 
Educação Ambiental e para o Desenvolvimento Sustentável', visa operacionalizar a 
estruturação do Centro; 2) 'Gestão sustentável na UDESC', consolida o trabalho realizado 
sobre a sustentabilidade dos campi da UDESC, dando uma nova incidência, histórica e 
educativa. Ao promover um diagnóstico de síntese da situação da UDESC, cria-se um marco 
histórico de referência para futuras análises e tentativas de apreciação retroativa. Mais do que 
isso, cria-se um instrumento (relatório de sustentabilidade) que, não só permite a recolha de 
dados, em vários tempos, como inclui dimensões educativas de promoção da 
sustentabilidade; 3) História do Ambiente e Educação Ambiental, visa ajudar a criar quadro 
referencial de integração da história do ambiente com a educação ambiental, numa lógica de 
desenvolvimento sustentável/sustentabilidade. 
 
Coordenador: Prof. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão UDESC: Gestão Sustentável.  
- Projeto de Extensão OGUATA – Centro de Referência em Educação Ambiental e para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
- Projeto de Extensão História do Ambiente e Educação Ambiental. 
Contato:  pmariofreitas@gmail.com 
Departamento de Geografia 

 
Memorial Antonieta de Barros – Edição 2013 

O Programa Memorial Antonieta de Barros é uma ação de extensão de abrangência nacional, 
interinstitucional, intercentros, que tem por objetivo o combate ao racismo e a promoção da 
igualdade e da diversidade étnico-racial através de ações que auxiliem na implementação das 
Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08 e das Diretrizes Nacionais de Educação para as 
Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. É desenvolvido em 
parceria com agências governamentais, instituições federais, estaduais e municipais da rede 
oficial de ensino. Tem como público alvo educadores(as), alunos(as), gestores(as) públicos, 
acadêmicos(as) de licenciaturas e pesquisadores(as) da área de História e de Educação. Está 
articulado as equipes dos projetos de pesquisa: “Experiências das populações de origem 
africana em Santa Catarina no pós-abolição: culturas políticas e sociabilidades”, “Homens e 
Mulheres de cor e de qualidade: um estudo acerca das identidades/identificações das 
populações de origem africana em Desterro/Florianópolis (1870-1910)”, “O Ensino de História 
da África em Santa Catarina: questões e perspectivas” e “Arte missionária na América e na 
Índia (séc. XVI e XVII)”, todos vinculados ao Grupo de Pesquisa Multiculturalismo: Estudos 
indígenas e da diáspora Africana e ao Grupo de Trabalho Estudos Africanos e da Diáspora 
(ANPUH/SC). A difusão das informações acerca das pesquisas de ponta gestada pelos 
participantes do GT serão de fundamental importância para compor os materiais pedagógicos 
que serão elaborados para o curso de formação dos(as) professores(as). O programa é 
composto pelas seguintes projetos: 1ª - “Centro de Memória e História das Populações de 
Origem Africana em Santa Catarina”; 2ª - “Biblioteca de Referência do NEAB/UDESC: 
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disseminando a história e a cultura das populações de origem africana”; 3ª – “Suporte às 
Políticas Públicas de implementação da Lei Federal 10639/03 em Santa Catarina” O primeiro, 
visa colaborar com pesquisadores(as), dirigentes de unidades escolares, gestores de 
sistemas de ensino, pesquisadores(as) e militantes anti-racistas, objetiva localizar, digitalizar e 
disponibilizar em linguagem digital, informações, bibliografias e fontes históricas do século 
XVIII, XIX e XX (iconográficas, escritas e orais) acerca das populações de origem africana e 
indígenas do estado, por meio do site do NEAB-UDESC (http://www.neab.faed.udesc.br/). O 
segundo tem como objetivo ser, também, um espaço de disseminação de informações que 
viabilizem o acesso dos(as) pesquisadores(as), acadêmicos(as) dentre outros(as) 
interessados(as) em aspectos históricos, culturais, sócio-econômicos, educacionais das 
populações de origem africana e indígena. Neste sentido, algumas atividades são 
desenvolvidas: pesquisas e coletas de bibliografias – especialmente Trabalhos de Conclusão 
de Curso, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado –, em bibliotecas universitárias 
para serem armazenadas e disponibilizadas através da Biblioteca; organização e 
sistematização de documentos pesquisados e transcritos por pesquisadores(as) vinculados as 
ações de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo; levantamento e elaboração de um catálogo de 
todo acervo existente no NEAB; aquisição de novas obras para a Biblioteca de Referência do 
Núcleo; reorganização periódica da Biblioteca; elaboração e divulgação de uma política de 
desenvolvimento de coleções para a mesma; atualização periódica do inventário das obras da 
Biblioteca e dos documentos coletados nos Centros de Documentação e que se encontram no 
Núcleo; elaboração de pastas com textos referentes à temática acerca das populações de 
origem africana e indígenas. A proposta central destas duas ações consiste, portanto, em se 
constituírem enquanto espaços e meios de disseminação de informações acerca das 
temáticas apontadas com o intuito de atingir o maior número de pessoas possíveis. Por sua 
vez o terceiro tem por finalidade oferecer suporte técnico e pedagógico aos/as gestores/as 
públicos responsáveis pela implementação da Lei Federal n° 10639/03 em âmbito local, 
estadual e regional. Através de acordos de cooperação esperamos, no decorrer do projeto, 
contribuir para a constituição de programas de educação nas redes públicas de ensino 
visando à diversidade étnico-racial. 
 
Coordenador: Prof. Paulino de Jesus Francisco Cardoso 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em 
SC – Edição 2013.  
- Projeto de Extensão Suporte as Políticas Públicas de Implementação da Lei Federal 
10.639/03 em SC – Edição 2013. 
- Projeto de Extensão Biblioteca de Referência NEA/UDESC: Disseminando a História e 
Memória dos Afrobrasileiros em SC – Edição 2013. 
Contato:  paulino.cardoso@gmail.com 
Departamento de História 
 
AÇÕES ISOLADAS: 

EVENTO de Extensão:  
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 – Desafios Atuais dos Feminismos 

  

O Fazendo Gênero 10 visa favorecer a articulação dos estudos de gênero com abordagens 
que envolvem outras categorias de análise como classe, raça, etnia, e gerações; criar 
espaços de troca de experiências e diálogo entre investigadoras/es acadêmicas/os e 
aquelas/es ligadas/os a outras entidades e aos movimentos sociais; incentivar a participação 
de estudantes de graduação e de pós-graduação nas discussões travadas no campo dos 
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estudos feministas e de gênero, possibilitando uma formação mais qualificada na área, e 
produzir conhecimentos que possam resultar em material bibliográfico a ser publicado em 
livros e periódicos sobre o tema. A concepção geral do evento considera que, apesar dos 
avanços obtidos por meio das inúmeras lutas travadas pelas mulheres, muitos obstáculos 
persistem, alguns se re-configuraram, outros emergiram, exigindo por isso mesmo o debate 
em torno dos Desafios Atuais dos Feminismos, os quais incluem, entre outros, a baixa 
participação das mulheres nas instâncias de poder político; as desigualdades de gênero no 
âmbito do trabalho e da distribuição de renda; as dificuldades enfrentadas no âmbito das lutas 
pelo direito ao aborto; as violências domésticas e institucionais de gênero; a grave situação 
das mulheres, principalmente de baixa renda, nos contextos pós-coloniais e transmodernos; 
as iniquidades em saúde; as contramarchas nas lutas pelos direitos LGBT e contra os efeitos 
de subordinação das interseções de gênero, classe, gerações, raça/etnia e deficiência; as 
assimetrias de gênero no âmbito da participação das mulheres na produção do conhecimento 
científico; a inserção significativa das mulheres nas mobilidades contemporâneas, etc. 

Coordenadora: Profa. Glaucia Oliveira Assis 
Contato:   galssis@gmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 

 
EVENTO de Extensão:  

Seminário Mulheres e Feminismos 
 

 O 'Seminário Mulheres e Feminismos' tem por objetivo proporcionar para o público alvo 
reflexões sobre o lugar social da mulher, suas experiências e representações na 
contemporaneidade. O evento, promovido anualmente pelo Laboratório de Relações de 
Gênero e Família (LABGEF), é parte do conjunto de ações desenvolvidas por diferentes 
instituições governamentais e não governamentais relativas ao dia Internacional da Mulher, no 
município de Florianópolis (SC). O seminário 'Mulheres e Feminismos' já é um evento 
tradicional da UDESC, promovendo a interação entre a academia e segmentos sociais na 
promoção de reflexões sobre gênero. No ano de 2010, o Laboratório de Relações de Gênero 
e Família (LABGEF) realizou dois eventos que tiveram grande participação de público. O 
primeiro evento foi realizado em março visando promover uma reflexão sobre o aborto por 
ocasião do dia Internacional das Mulheres. O segundo evento foi promovido em uma parceria 
entre o LABGEF e o Instituto de Estudos de Gênero (IEG), da Universidade Federal de Santa 
Catarina, em agosto. O Seminário Internacional Fazendo Gênero 9 teve como temática as 
diásporas contemporâneas e contou com a participação de mais de 4500 pesquisadores 
oriundos de diferentes regiões do Brasil e de outros países. Em 2011, o Seminário Mulheres e 
Feminismos abordou o tema as mulheres e a política, proporcionando ao público alvo 
reflexões sobre as experiências das mulheres que participaram de atividades relativas ao 
mundo da política institucional e não institucional. Em 2012, vinculado ao Núcleo de Estudos 
da Sexualidade (NES), o LABGEF promoveu o programa de extensão 'Circulando: educação, 
juventude e cidadania', voltado à aproximação entre a universidade e a escola pública; e o 
curso de Extensão 'Educação, Gênero e Afetos na Contemporaneidade'. 

Coordenadora: Profa. Silvia Regina Liebel 
Contato:  liebel.seiziemiste@gmail.com 
Departamento de História 
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PROJETO de Extensão:  
Formação Docente e Práticas Pedagógicas 

 
O Projeto de Extensão 'FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS' tem como 
objetivo principal propiciar prioritariamente aos professores/as da rede pública de ensino que 
atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, aos acadêmicos/as das últimas fases do 
Curso de Pedagogia, e aos bolsistas do PIBID - Programa de Bolsa de Iniciação a Docência 
(integrados nas atividades das escolas parceiras) uma formação docente que aborde temas 
voltados para as necessidades e interesses advindos do cotidiano escolar. Dentre os temas a 
serem abordados um deles, oriundo de um levantamento prévio em campo, diz respeito à 
'Didática dentro e fora da sala de aula' do qual se desdobrarão outros subtemas a serem 
definidos em conjunto. Tem como orientação metodológica os princípios da pesquisa ação 
crítica e considera os participantes sujeitos ativos no processo de elaboração, execução e 
avaliação da proposta. 
 
Coordenadora: Profa. Alba Regina Battisti de Souza 
Contato: alba.udesc@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 

 
PROJETO de Extensão:  

Alternativas Pedagógicas e Formação de Professores no Ensino Fundamental Público – 
Quarta Edição 

 
Este projeto será desenvolvido com professores e coordenadores pedagógicos de escolas 
públicas. O objetivo é debater sobre as políticas implantadas no Ensino Fundamental, em 
escolas públicas das redes de ensino municipal e estadual de Santa Catarina, bem como, 
promover encontros de assessoria e de formação junto aos educadores, visando contribuir 
nos processos escolares de avaliação da aprendizagem, planejamento e organização de 
conteúdos, voltados às necessidades e interesses de estudantes em difilculdades de 
aprendizagem. O contato com os técnicos, da Secretaria Estadual de Educação e Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis, responsáveis pela coordenação do Ensino 
Fundamental e com os coordenadores pedagógicos das escolas públicas será permanente 
para a realização dos encontros de formação. Tais encontros serão realizados em etapas 
durante o ano letivo de 2013, visando criar um coletivo de discussões pedagógicas, em busca 
de alternativas para a superação dos problemas, que cotidianamente levam a exclusão dos 
estudantes que frequentam a escola pública. Os encontros de formação serão destinados aos 
coordenadores pedagógicos, envolvendo eventualmente docentes do Ensino Fundamental, 
de áreas conhecimentos específicos. Nos encontros de Formação serão ofertadas vagas para 
estudantes, dos cursos de licenciatura das duas universidades UDESC e UFSC, e aos demais 
educadores interessados.  
 
Coordenadora: Profa. Zenir Maria Koch 
Contato: zenirkoch@yahoo.com.br 
Departamento de Pedagogia 

 
PROJETO de Extensão:  

SPECULA – Sistema de Pesquisa e Referência sobre o Patrimônio Cultural em SC – 
Edição 2013 

 
O projeto de extensão 'SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio 
Cultural em SC' objetiva a concepção, montagem, implantação e alimentação de bases de 
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dados integradas (contemplando georreferenciamento), voltadas para os bens culturais que 
integram o patrimônio cultural de Santa Catarina. O Sistema, sendo disponibilizado na World 
Wide Web, permite sua ampla consulta a todo e qualquer interessado, seja ou não o usuário 
um profissional da área de preservação. Desenvolvido no âmbito do Laboratório de 
Patrimônio Cultural – LabPac, vinculado ao Centro de Ciências Humanas e da Educação da 
UDESC, conta com a parceria de instâncias internas à Universidade, como o Laboratório de 
Geoprocessamento – GEOLAB e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB, além de 
instâncias (como o IPHAN e a Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de 
Cultura). 
 
Coordenadora: Profa. Janice Gonçalves 
Contato: janice.gnclvs@gmail.com 
Departamento de História 

 
PROJETO de Extensão:  

Revista Travessa em Três Tempos – Terceira Edição - 2013 
 

REVISTA LITERÁRIA TRAVESSA EM TRÊS TEMPOS e um Projeto de Extensão 
apresentado ao Laboratório de Estudos das Cidades/ UDESC, sob a coordenação da Profa. 
Mariana Joffily, tendo como alunos proponentes Luccas Neves Stangler, Taiane Santi Martins, 
Ana Terra de Leon e Luiza Tonon. O projeto é o prosseguimento de uma livre iniciativa de 
acadêmicos do Curso de Bacharelado e Licenciatura em História da Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC - para a produção de uma Revista Literária, por influência da 
existência desta proposta na forma virtual, em um blog criado por acadêmicos do mesmo 
curso; que veio a migrar em formato para um site. A Revista Literária possui um blog, 
Travessa em Três Tempos e tem periodicidade bimestral. O projeto de extensão possibilita 
dar continuidade a esta atividade, que já vai para seu terceiro ano, apoiada pelo Portal e 
outros recursos disponibilizados pela FAED/UDESC, além das impressões necessárias a 
distribuição do periódico. A revista se baseia no uso da literatura e na análise de documentos 
históricos.  
 
Coordenadora: Profa. Mariana Rangel Joffily 
Contato: mrjoffily@gmail.com 
Departamento de História 

 
PROJETO de Extensão:  

Curso de Atualização em Catalogação 
 

A presente proposta tem por objetivo auxiliar na formação continuada dos bibliotecários, 
acadêmicos e comunidade, bem como proporcionar aos mesmos, a atualização sobre as 
mudanças na área de catalogação. Desde 2010, há um novo código de catalogação em teste, 
e a partir de 2011, tornou-se oficialmente a nova ferramenta de trabalho dos catalogadores. 
Conhecido como RDA - Descrição e Acesso de Recursos, utiliza-se da ferramenta RDAToolkit 
para sua implementação. O Brasil precisa se posicionar-se quanto sua atuação e participação 
nesse processo de repensar a catalogação. O Curso proposto tem por objetivo apresentar aos 
profissionais e comunidade acadêmica as discussões sobre a área: abordando os seguintes 
temas: FRBR - Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos; FRAD - Requisitos 
Funcionais para Dados de Autoridade, bem como o novo Código - RDA. 
 
Coordenadora: Profa. Ana Maria Pereira 
Contato: anamariapere@gmail.com 
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Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
 

PROJETO de Extensão:  
Bicho Geográfico: a Extensão como Dinamizadora da Pesquisa e do Ensino 

 
O Projeto 'Bicho Geográfico: a extensão como dinamizadora da pesquisa e do ensino' é um 
projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em 
Geografia (LEPEGEO) ao Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP), ao Departamento 
de Geografia. Suas ações de propor palestras, projetar um filme, desenvolver oficinas, fazer 
saraus literários e/ou musicais problematizam temas urbanos da cidade de Florianópolis, 
assim como espaços urbanos de pouco visibilidade. Tudo isso voltado a aprofundar e 
apresentar temáticas do espaço contemporâneo de pouca visibilidade. Para isso conta 
inicialmente com uma pesquisa dessas temáticas distribuídas no espaço urbano para em 
seguida propor as ações de extensão aberta ao público das escolas envolvidas e aos alunos 
da Faed. Este projeto coloca as experiências de extensão como articuladoras do ensino e da 
pesquisa acadêmica com fins de interesse de acadêmicos em formação. O Bicho Geográfico 
estará atento às emergências contemporâneas nas áreas de conhecimento como a geografia, 
a educação e o meio ambiente e será destinado a todos aqueles que se interessam por essas 
áreas. 
 
Coordenadora: Profa. Ana Maria Hoepers Preve 
Contato: anamariapreve@linhalivre.net 
Departamento de Geografia 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO FAED - EDITAL PAEX (VIGÊNCIA 2014) 

(Informações extraídas do SIGPROJ) 
 

PROGRAMAS: 

Borboletas da Leitura: Incentivo à Formação de Leitores - 5 Edição 

O Programa tem como princípio norteador a formação leitora de crianças e/ou jovens 
desprovidos do contato efetivo com o livro, a leitura e a biblioteca. O foco do trabalho nas 
comunidades (bairros) da capital catarinense e nas escolas públicas serão as atividades de 
promoção e incentivo à leitura fundamentadas na literatura infantil como arte literária. A 
parceria com a Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho se concretiza na 
dinamização desse espaço para a realização de atividades de ação cultural para as crianças 
participantes do Programa e da comunidade próxima a biblioteca. O Programa se articula com 
o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) na medida que estimula professores, bibliotecários 
e estudantes a conhecer e se envolver com as políticas públicas em prol da leitura no país. 

Coordenadora: Profa. Maria Emília Ganzarolli Martins 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão Borboletas da Leitura na Comunidade -5a Edição.  
- Projeto de Extensão Borboletas da Leitura na Escola -5a Edição. 
- Curso de Extensão: Cultura Impressa: Discursos sobre a Leitura -5a Edição. (Coordenação: 
Profa. Gisela Eggert Steindel)  
Contato:  eganzarolli@gmail.com 
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
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Formação Continuada de Educadores para Educação Básica – 2014 

O Programa tem por objetivo estimular o debate acerca dos estudos de gênero, 
sexualidade e práticas pedagógicas para Educação Sexual Infantil e Juvenil. Busca despertar 
no corpo de professoras e professores da rede pública de ensino de Florianópolis o interesse 
pela temática da pluralidade cultural, da equidade de gênero, da livre orientação sexual e da 
igualdade étnico-racial, para assim, promover a compreensão da história e dos processos de 
desigualdade historicamente impostos as populações de origem africana e indígena, em 
Santa Catarina e no Brasil. Igualmente visa sensibilizar as/os participantes dos três Projetos 
que constituem este Programa para o enfrentamento das muitas formas de preconceito, 
violência e exclusão, fomentando em todas as instâncias da vida social e política a promoção 
da igualdade étnico-racial, de gênero e sexual. Proporciona ainda a troca de experiências, a 
problematização e a formação didático-metodológica para prática pedagógica, permanente, 
da Educação Sexual na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Ensino Médio – EJA. 

Coordenadora: Profa. Jimena Furlani 

Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto de Extensão: Educação Infantil 2014 - Gênero, Sexualidade e Práticas Docentes 
- Projeto de Extensão: Projeto: Ensino Fundamental 2014 – Gênero, Sexualidade e Práticas 
Docentes 
- Projeto de Extensão: Ensino Médio e EJA 2014 – Adolescência, Sexualidades e Práticas 
Docentes 
Contato: jimena@udesc.br 
Departamento de Ciências Humanas 

Cidadania, Gênero e Formação de Educadores 

O Programa tem por objetivo difundir por meio de ações de extensão saberes que 
articulam gênero, educação e cidadania. Promovendo um processo de formação continuada 
com professores e professoras de escolas públicas municipais e estaduais e outras 
instituições socioeducativas nas temáticas sexualidade, gênero e família. Busca gerar junto 
aos/às adolescentes da Escola Laercio Caldeira de Andrada, reflexões e maior consciência 
sobre a sexualidade em seus aspectos biológicos, afetivos, emocionais, sociais e culturais, a 
partir da percepção das vivências de cada adolescente e do próprio grupo, e desenvolver um 
projeto de formação continuada com educadores que atuam em Educação de Jovens e 
Adultos.  
 

Coordenador: Prof. Francisco Canella 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto Juventudes, Afetos e Sexualidades - 2014 (Coordenação: Prof. Tito Sena). 
- Projeto Formação Continuada de Professores: Reflexões sobre a Sexualidade, Gênero e 
Família (Coordenação: Profa. Glaucia de Oliveira Assis). 
- Projeto Formação Continuada de Educadores de Jovens e Adultos. 
Contato: franciscocanella@yahoo.com.br 
Departamento de Ciências Humanas 
 

Civilização - Interpretação e Reflexão Filosófica - 2014 
 

 O Programa Civilização pretende atender a uma demanda por inciativas que vinculem a 
filosofia com as demais áreas de conhecimento. As habilidades e conhecimentos 
provenientes do exercício da filosofia tem implicações importantes para o pensamento teórico 
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e prático. Estas habilidades e sua utilização como formas de se apropriar criticamente do 
conhecimento e valores são o objeto de trabalho do Programa Civilização. Assim, como 
consequência direta, o programa Civilização atua principalmente nas iniciativas de formação e 
capacitação dos professores e estudantes no Ensino Médio e Superior. A Oficina de leitura 
representa um grupo permanente de leitura e discussão de textos filosóficos. A segunda ação, 
o Curso 'Interpretando Textos Filosóficos', é um curso que visa apresentar instrumentais 
teóricos a partir dos quais a interpretação de textos pode constituir uma ferramenta 
pedagógica ao alcance dos educadores, estudantes, e demais interessados. A terceira ação, 
o 'Colóquio Civilização', tenciona disseminar a produção intelectual voltada ao tema da Leitura 
Filosófica, e oferecer espaço de debate aos envolvidos com esta temática. 
 
Coordenador: Prof. José Claudio Morelli Matos 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Evento - Colóquio Civilização 2014                                                              
- Curso de Extensão - Interpretação Filosófica de Textos 2014           
- Projeto - Oficina de Leitura e Interpretação de Textos 2014  
Contato: doutortodd@gmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 
 

Geografia, Café e Temas – 2014 

 O Programa tem como objetivo promover palestras, oficinas e cursos com temas ligados à 
Geografia, às políticas públicas, à educação, aos movimentos sociais e às questões 
ambientais. Busca aproximar a comunidade dos resultados obtidos na pesquisa universitária. 
É um veículo de difusão destas informações e um instrumento de formação e atualização da 
comunidade em temas desenvolvidos pela universidade. Visa refletir sobre os impactos 
ambientais promovidos pelo crescimento populacional e pelos deslocamentos humanos; 
sobre as transformações sócio-espaciais, presentes nas pesquisas recentes  em geografia, 
educação, políticas públicas, meio-ambiente e movimentos sociais, atualizando as discussões 
e conhecendo profundamente estas pesquisas. o Programa possibilita um espaço de 
atualização continuada e de socialização de pesquisas desenvolvidas na UDESC sobre temas 
priorizados em seminários de estudos. 

Coordenadora: Profa. Vera Lucia Nehls Dias 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto CINEPET  
- Projeto Cartografia para Crianças 2014                          
- Projeto Educação Ambiental 2014                                                               
- Projeto: A Geografia como Profissão 2014                                                           
- Projeto: PET Documentário 2014                                                                    
- Projeto: PET Vestibular Solidário 2014                                                               
- Projeto: PET GEOTube 2014       
Contato: veraludias@gmail.com 
Departamento de Geografia 
 

Educação Ambiental e Gestão de Risco: Oguatá em Ação 

O presente programa congrega quatro ações de extensão centradas em aspectos 
relacionados com a Educação Ambiental e para o Desenvolvimento Sustentável (EADS), em 
especial, no domínio específico da Gestão de Riscos e Desastres. Uma das ações (projeto) - 
Escolas Mais Seguras - interliga pesquisa, formação e ação prática. Uma outra ação é um 
Curso - Curso Básico de Formação de Lideres Locais e Outros Agentes de Ação Comunitária 
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em Gestão de Risco e Desastres. Uma terceira ação é uma Prestação de Serviços - 
Assessoria à Criação de Memoriais de Desastres. Possuindo uma forte integração horizontal 
do domínio da educação para a gestão de risco, estas três ações integram-se num pano de 
fundo que suporta uma quarta ação, de natureza complementar e integradora que faz a 
inserção das restantes no programa: Intercambio de Projetos Em EADS, especialmente em 
Gestão de Risco e Desastres. O presente programa apoia-se, dando mais vida e otimizando 
um instrumento já criado, em anterior projeto de extensão: o 'OGUATA - Centro de Referência 
em Educação Ambiental e para o Desenvolvimento Sustentável'. Integrando como fundadores 
e parceiros instituições muito variadas, ele é candidato a ser reconhecido como Centro de 
Referência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pela Universidade das Nações 
Unidas. Por tudo isto o programa se designa 'Educação Ambiental e Gestão de Risco: Oguata 
em Ação. Num momento em que a gestão de risco e desastres é preocupação central do 
governo federal e estadual, este Programa revela-se de fundamental importância. 
 

Coordenador: Prof. Mario Jorge Cardoso Coelho de Freitas 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto Escolas mais Seguras                                                                                                                                                                                           
- Curso Básico de Formação de Lideres Locais e outros Agentes de Ação Comunitária em 
Gestão de Memoriais de Desastres                                                                       
- Assessoria à Criação de Memoriais de Desastres   
- Projeto Intercâmbio de Projetos em EADS 
Contato: pmariofreitas@gmail.com 
Departamento de Geografia 
 

Diversidade Étnica na Educação – 2014 
 
 O Programa Diversidade Étnica na Educação - 2014, destaca-se como construção de uma 
possibilidade concreta para o desenvolvimento de ações voltadas para a valorização da 
população afrodescendente e indígena no estado de Santa Catarina e para a produção, a 
transmissão e a apropriação de campos do conhecimento, em especial, das ciências sociais, 
humanas e políticas que questionem e discutam o tema da diversidade étnica. Para esta 
etapa os projetos vinculados a este programa preveem a elaboração de materiais didáticos, a 
oferta de cursos de formação continuada de professores(as) na modalidade a distância 
(através da Plataforma Moodle) e presencial nos municípios que possuem acordos de 
parceria com o NEAB/UDESC (Itapema, Joinville, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriu).  
 
Coordenadora: Profa. Claudia Mortari Malavota 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto - História dos Índios no Brasil (Coordenação: Profa. Luisa Tombini Wittmann)     
- Projeto - História da África e das Populações Africanas na Diáspora - 2014 (Coordenação:  
Profa. Claudia Mortari Malavota)  
- Projeto - Diversidade Étnica e Formação de Professores (Coordenação: Profa. Barbara 
Giese) 
Contato: claudiammortari@gmail.com 
Departamento de História 
 

Arquivos marginais 
 
 O Programa pretende dar continuidade as atividades do Programa 'Memória, Patrimônio e 
Loucura', que desde 2011 atua na criação do Centro de Documentação e Pesquisa do 
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Hospital Colônia Sant’ana (CEDOPE/HCS). As atividades realizadas levaram a outros dois 
espaços, o Memorial da Penitenciária e o Hospital Colônia Santa Teresa, ampliando as 
possibilidades e as necessidades da presente extensão. Desta forma, serão realizadas ações 
que intencionam salvaguardar e disponibilizar à pesquisa, através da organização dos 
arquivos, a documentação destes dois acervos. Visa preservar e organizar a documentação 
histórica, bem como valorizar e difundir a memória destas instituições marginais, estimulando 
a integração entre a universidade, a comunidade em geral e tais espaços, além de incentivar 
pesquisas na área de saúde e segurança pública em Santa Catarina.  
 
Coordenadora: Profa. Viviane Trindade Borges 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto: Arquivos Marginais.  
- Projeto: Memórias da Hanseniase em SC. 
- Projeto: Manuais de Psiquiatria – Exposição. 
Contato: borgesviviane@hotmail.com 
Departamento de História  
 

Memorial Antonieta de Barros - 2014  
 

 O Programa Memorial Antonieta de Barros é uma ação de extensão de abrangência 
nacional, interinstitucional, intercentros, tem por objetivo o combate ao racismo e a promoção 
da igualdade e da diversidade etnicorracial através de ações que auxiliem na implementação 
da Lei Federal 10.639/03 e 11.645/2008 e das Diretrizes Nacionais de Educação para as 
Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. É desenvolvido em 
parceria com agências governamentais, instituições federais, estaduais e municipais da rede 
oficial de ensino. Tem como público alvo educadores(as), alunos(as), gestores(as) públicos, 
acadêmicos(as) de licenciaturas e pesquisadores da área de História, de Educação e de 
Biblioteconomia.  
 
Coordenador: Prof. Paulino de Jesus Francisco Cardoso 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto: Observatório de Educação e Relações Étnicorraciais em Santa Catarina 
- Evento: V Seminário Educação, Relações Étnicorraciais e Multiculturalismo. Um Balanço das 
Diretrizes Curriculares: Étnicorraciais, Indígenas e Quilombolas (Coordenadora: Profa. Luisa 
Tombini Wittmann).  
- Projeto: Biblioteca de Referência NEAB/UDESC: Disseminando a História e Memória dos 
Afrobrasileiros em SC - Edição 2014 .                                                     
- Projeto: Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em Santa 
Catarina. 
Contato:  paulino.cardoso@gmail.com 
Departamento de História 
 

Patrimônio Cultural e Tempo Presente 
 

 As ações do Programa Patrimônio Cultural e Tempo Presente buscam abarcar e 
problematizar diferentes dimensões do patrimônio cultural, estimulando principalmente a 
reflexão acerca da articulação entre materialidade e imaterialidade (neste último caso, em 
especial, os elementos simbólicos projetados nos bens a partir dos referenciais de memória) e 
sua articulação com questões do tempo presente. Procura estabelecer nexos entre o campo 
do patrimônio cultural e a área de História, contribuir para mais intenso intercâmbio entre a 
Universidade (por meio do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC) e outras 
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instituições de ensino, em especial escolas da rede pública (ensino fundamental e médio), 
aproximar a Universidade (por meio do Centro de Ciências Humanas e da Educação da 
UDESC) e as instituições ligadas à área de preservação do patrimônio cultural em Santa 
Catarina, colaborar para a reflexão sobre práticas do campo patrimonial e sua 
renovação/reformulação em sintonia com demandas atuais, e disseminar pesquisas, estudos, 
reflexões e debates de interesse para profissionais, pesquisadores e interessados em geral 
nos temas do patrimônio cultural e das questões do tempo presente. 
 
Coordenadora: Profa. Janice Gonçalves 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto: SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em SC - 
Edição 2014 
- Evento: IV Jornada Catarinense de Estudos sobre Patrimônio Cultura                  
- Evento: II Seminário Internacional História do Tempo Presente 
Contato:  janice_gnclvs@gmail.com 
Departamento de História 
 

Diálogos Freirianos na Formação Docente 
 

 O Programa de Extensão “Diálogos Freirianos na Formação Docente” toma como ponto de 
partida a reflexão sobre a prática educativa e a responsabilidade ética no exercício da tarefa 
docente. A sua proposição insere-se no movimento de se cultivar a “curiosidade 
epistemológica” assumindo a formação como espaço e tempo privilegiado para a 
problematização e o compartilhamento de saberes necessários à prática educativa. Em 
diálogo com o referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, as ações que este programa 
propõe fundamentam-se na ideia de que a reflexão crítica sobre a prática se torna exigente na 
relação teoria-prática. Fundamenta-se também em uma concepção de educação que se 
constitui decorrente dos processos ininterruptos de formação e que carrega consigo a 
intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos que a 
integram. Tomando o cotidiano da Educação Básica, buscar-se-á potencializar a vivência da 
formação continuada e o aprofundamento das relações entre os diferentes níveis da 
educação, em articulação com a formação acadêmica. 
 
Coordenador: Prof. Adilson De Angelo Lopes Francisco 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Evento - III Colóquio Paulo Freire: Diálogos Freirianos                                     
- Projeto - Ciclo de Debate "Como eu li a obra Paulo Freire"   
- Projeto - Grupo de Estudos "Aprofundamento dos Processos Educativos e Formativos na 
Perspectiva Freiriana".  
Contato: adilsondeangelo@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 
 

TEIA: Trabalho Integrado em Alfabetização de Jovens e Adultos - 2 Edição 
 

 O programa tem como objetivo contribuir no processo de alfabetização de jovens e adultos 
das rede municipal de ensino de São José - SC. Acompanhando a prática pedagógica de 03 
docentes alfabetizadores(as) de jovens e adultos da rede municipal de ensino de São José – 
SC, e assim realizar trabalho integrado com as Secretarias Municipais de Educação de São 
José e Escola de Educação Básica Interativo. Busca contribuir na formação de 120 
professores(as) alfabetizadores(as) da Região da Grande Florianópolis - SC em parceria com 
a Gerência Regional de Educação, realizando um encontro de reflexão sobre as práticas 
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curriculares na alfabetização de jovens e adultos, e também com a formação docente de 30 
professores(as) alfabetizadores(as) de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de São 
José – SC. Possibilita trocas de experiências pedagógicas e curriculares de docentes 
alfabetizadores(as) de jovens e adultos.  
 
Coordenador: Prof. Lourival José Martins Filho 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto: Acompanhamento a Prática Pedagógica de Professores(as) de Jovens e Adultos - 2 
Edição                                                                                  
- Projeto: Formação Docente em Alfabetização de Jovens e Adultos - Grupo de Estudo - 2 
Edição. 
- Evento: II REAJA FAED - Encontro de Alfabetização de Jovens e Adultos. 
Contato:  f2lourival@udesc.br 
Departamento de Pedagogia 

 
Brinquedos e Brincadeiras: Um Caleidoscópio de Ideias e Vivências 

  
 O presente programa adota como eixo basilar a importância da ludicidade na formação 
humana. Nesse sentido, busca implementar didática e metodologicamente a brinquedoteca da 
FAED, dando-lhe visibilidade. Considerando que o público beneficiário é composto de 
professores da rede pública de educação básica da grande Florianópolis, de acadêmicos do 
curso de Pedagogia da FAED, e de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, entende-se que se trata de uma oportunidade profícua no âmbito da 
formação para a docência, bem como uma possibilidade para realizar atividades lúdicas com 
crianças no espaço da FAED. Propõe ações focadas em Tecnologia Assistiva, fortalecendo as 
metodologias e recursos utilizados no brincar de crianças com deficiência. As ações 
propostas filiam-se a perspectiva interdisciplinar encontrando-se em estreita relação umas 
com outras de maneira a expressar em sua complementaridade a relevância da ludicidade no 
processo de aprendizagem. Buscando a melhor exequibilidade, o programa conta com 
parcerias importantes, como o Laboratório Interdisciplinar de Formação Docente - LIFE, entre 
outros. Afeto a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, intenta aprofundar o 
estudo e a pesquisa sobre brinquedos, brincadeiras, brinquedotecas e materiais pedagógicos, 
promovendo interações que envolvam o brincar, o jogo e a brincadeira entre e com 
professores/as, crianças da rede pública e estudantes de graduação em Pedagogia, 
buscando o aperfeiçoamento da formação docente inicial e continuada. Entre outros objetivos, 
este programa almeja ampliar o repertório teórico-metodológico dos/as professores/as no que 
se refere à importância da ludicidade para o desenvolvimento humano. 
 
Coordenadora: Profa. Maria Conceição Coppete 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Curso: Acessibilidade no Brincar: Contribuições da Tecnologia Assistiva - (Coordenação: 
Profa. Geisa Letícia Kempfer Bock)                                                                
- Projeto: Ciclos de Formação: A Atividade Lúdica e suas Implicações na Formação Humana                                                                                                   
 - Projeto: Praça de Brinquedos e Brincaderas: Uma Oficina de Vivências e Possibilidades 
Lúdicas (Coordenação: Prof. Adilson De Angelo Lopes Francisco).   
Contato: coppetemaria@gmail.com              
Departamento de Pedagogia 

 
Linguagem, Infância e Formação Docente 

 
 O Programa tem por objetivo desenvolver ações que buscam divulgar, entender, discutir, 
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atualizar, ampliar e aprofundar o conhecimento a respeito da educação e da linguagem em 
articulação intrínseca com o ensino da língua portuguesa em espaços formal e não formal. 
Com intuito de fortalecer o vetor de troca entre saberes científicos e saberes teórico-práticos 
produzidos pelas instituições de ensino. Possibilitando a reflexão sobre a linguagem, a 
infância e o ensino da língua portuguesa, e assim promover intercâmbio entre o saber 
acadêmico e o saber da prática docente. Busca também estudar e implementar novas 
metodologias com relação ao ensino da língua(gem) oral, escrita e audiovisual. 
 
Coordenadora: Profa. Geysa Spitz Alcoforado de Abreu 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Evento de Extensão: 4 Jornada de Linguagem da FAED – 2014                                          
- Projeto: Grupo de Estudos Prolinguagem  
- Projeto: A Literatura no Leito Hospitalar 
Contato: geysa.abreu@uol.com.br 
Departamento de Pedagogia 
 

Formação em Ação: Saberes e Fazeres Docentes na Educação Básica  
 

O Programa de Extensão toma como ponto de partida os saberes e os fazeres dos diferentes 
contextos educativos. Articulando o universo acadêmico, os espaços educativos, os 
profissionais e as entidades comunitárias, pretende-se uma maior proximidade, partilha e 
comprometimento daqueles que, cotidianamente, integram o processo de se pensar a função 
sociopolítica e pedagógica de diversas instituições educativas. Colabora com as Instituições 
de Educação Infantil no processo de se reconhecerem como espaços múltiplos de vivências 
da infância e das culturas infantis, no qual se faz necessário o reconhecimento da criança 
como sujeito histórico e de direitos. Para assim socializar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas em espaços coletivos de estágio supervisionado, considerando o exercício da 
docência efetuado por estudantes em processos de iniciação à docência. Busca desenvolver 
um conjunto de ações que tomam por base a realidade da Educação Infantil e a criança, 
constituindo as instituições locais como espaço de formação dos profissionais e da 
comunidade em geral, com vista a contribuir com a efetivação de uma educação infantil de 
qualidade. 
 
Coordenadora: Profa. Julice Dias 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Projeto: Com Memória, Com História  
- Projeto: Aprender Brincando: Oficina das Cem Linguagens  
- Evento: Socialização de Práticas Pedagógicas 
Contato:  julice.dias@hotmail.com 
Departamento de Pedagogia 

 
Mídias e Práticas Pedagógicas Educomunicativas 

 
Há muito vem surgindo uma série de questionamentos sobre a permanência de práticas 
pedagógicas que já não se sustentam diante de uma contemporaneidade marcada pela forte 
influência dos avanços tecnológicos, midiáticos e comunicacionais. Alunos chegam às escolas 
trazendo consigo as experiências de vida externas a este espaço e, diante das inúmeras 
informações proporcionadas pelas mídias e tecnologias a que tem acesso, o descompasso 
entre ‘o que o aluno quer e precisa’ e ‘o que o professor quer oferecer e seu preparo para tal’ 
se estabelece. Pensando neste descompasso de interesses e expectativas, recorremos a um 
novo campo do conhecimento, campo este de interrelação entre as áreas da Educação e da 
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Comunicação, denominado pelo neologismo Educomunicação. Para aprofundar a discussão a 
respeito desse novo campo do conhecimento, esse programa prevê a realização de três 
ações: Oficina de Lousa Digital, Cineciberclube e um Colóquio sobre questões que envolvem 
a educomunicação e a prática pedagógica. Nesse sentido, busca-se compreender como as 
mídias proporcionam/viabilizam a construção de ecossistemas comunicativos por meio do 
desenvolvimento de práticas pedagógicas educomunicativas. 
 
Coordenadora: Profa. Ademilde Silveira Sartori 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Curso: Cine Ciberclube 
-Evento: IV Colóquio Catarinense de Educomunicação/III Colóquio Iberoamericano de 
Educomunicação                                                                                         
- Curso: Usando a Lousa Digital 
Contato: ademildesartori@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 
 
AÇÕES ISOLADAS 
 

EVENTO de Extensão: 
III Semana da Interatividade da Biblioteconomia 

 
 O Evento proposto visa promover a reflexão e o debate sobre temáticas relacionadas à 
atuação e formação da profissão do bibliotecário por meio de um evento acadêmico a ser 
organizado numa parceria entre o Programa de Pós Graduação - Gestão da Informação, o 
Centro Acadêmico da Biblioteconomia e docentes do Departamento de Biblioteconomia da 
FAED/UDESC. O evento divulgará as atividades desenvolvidas nos projetos de pesquisa e 
extensão em andamento dentro do curso de Biblioteconomia, integrará alunos egressos de 
Biblioteconomia por meio da apresentação de TCC´s concluídos, a divulgação de trabalhos 
acadêmicos publicados pelos discentes de graduação e pós-graduação na FAED e também 
possibilitará a interação dos alunos da Biblioteconomia com alunos de outros cursos da 
UDESC. O evento será realizado na ultima semana de Maio/2014 e terá carga horária de 40 
horas semanais, sendo que algumas ações serão realizadas no período matutino e outras no 
período vespertino e/ou noturno(de acordo com a programação a ser definida). Na 
programação terá palestras, mesa-redondas, exibição e debates de filmes, apresentações 
culturais, divulgação do curso, visitas técnicas em diferentes tipos de unidades de informação, 
integração com alunos, docentes e profissionais das áreas de Letras, História e Pedagogia, 
participação do CRB, ACB, apresentações de trabalhos e pesquisas de alunos e de egressos 
durante o evento. Este evento possibilitará maior criticidade aos alunos para que reflitam 
sobre a importância da formação acadêmica para o sucesso da prática profissional, tornando-
os aptos para os novos paradigmas da profissão. 
 
Coordenadora: Profa. Ana Maria Pereira 
Contato: anamariapere@gmail.com 
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da informação 
 

PROJETO:  
América Latina para Professores 

 
 O Projeto de Extensão 'América Latina para Professores' visa aproximar os docentes da 
rede pública estadual de ensino da temática latino-americana através de discussões sobre 
cada país, o processo de integração sul-americana e as relações internacionais, respeitando 
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'múltiplas determinações' - naturais, sociais, econômicas, políticas etc. Para tanto, contempla 
atividades como seminários e produção de material paradidático. 
 
Coordenador: Prof. Fábio Napoleão 
Contato:  f2fn@udesc.br 
Departamento de Geografia 
 

PROJETO: 
Bicho Geográfico: A extensão como Dinamizadora de Pesquisa e do Ensino 

 
O Projeto 'Bicho Geográfico: A Extensão como Dinamizadora da Pesquisa e do Ensino' é um 
projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em 
Geografia (LEPEGEO) ao Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP) e ao 
Departamento de Geografia. Suas ações de propor palestras, projetar filmes, desenvolver 
oficinas, fazer saraus literários e/ou musicais problematizam temas urbanos da cidade de 
Florianópolis, assim como espaços urbanos de pouca visibilidade. Tudo isso voltado a 
aprofundar e apresentar temáticas do espaço e do mundo contemporâneo de pouca 
visibilidade, assim como promover discussões inerentes as questões problematizadoras 
como: globalização, consumismo, meio ambiente e a cidade. Para isso conta inicialmente com 
uma pesquisa dessas temáticas distribuídas no espaço urbano para em seguida propor as 
ações de extensão abertas ao público das escolas envolvidas e aos alunos da Faed. Este 
projeto coloca as experiências de extensão como articuladoras do ensino e da pesquisa 
acadêmica com fins de interesse de acadêmicos em formação. O Bicho Geográfico estará 
atento as emergências contemporâneas nas áreas de conhecimento como a geografia, a 
educação e o meio ambiente e será destinado a todos aqueles que se interessam por essas 
áreas. 
 
Coordenadora: Profa. Ana Maria Hoepers Preve 
Contato: anamariapreve@linhalivre.net 
Departamento de Geografia 
 

EVENTO de Extensão: 
Seminário Mulheres e Feminismos: As Mulheres e a Política 

 
 O 'Seminário Mulheres e Feminismos: As Mulheres e a Política' tem por objetivo 
proporcionar para o público alvo reflexões sobre as experiências das mulheres que 
participaram de atividades relativas ao mundo da política institucional e não institucional. O 
evento, promovido anualmente pelo Laboratório de Relações de Gênero e Família (LABGEF), 
é parte do conjunto de ações desenvolvidas por diferentes instituições governamentais e não 
governamentais relativas ao dia Internacional da Mulher, no município de Florianópolis (SC). 
 
Coordenadora: Profa. Silvia Regina Liebel 
Contato: liebel.seiziemiste@gmail.com 
Departamento de História 
 

PROJETO:  
O Contestado na Rede 

 
 Essa proposta tem como objetivo construir site especializado para disponibilizar na rede 
informações, documentos e trabalhos acadêmicos sobre o movimento social do Contestado. 
Propõe-se identificar todas as instituições que abrigam fontes sobre o Contestado, bem como 
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disponibilizar para download documentos produzidos por uma rede de pesquisadores 
acadêmicos especializados no assunto. São fontes de imagens, registros sonoros como 
entrevistas e produção musical, teses, dissertações e artigos científicos e, principalmente, 
indicar todas as instituições de memória como Arquivos e Museus que possuem fontes sobre 
o Contestado. Dessa forma espera-se contribuir com a sistematização e democratização das 
informações sobre um dos mais importantes movimentos sociais do país e estimular novos 
trabalhos de pesquisa, ensino e extensão sobre o Contestado. 
 
Coordenador: Prof. Rogério Rosa Rodrigues 
Contato: rogerclio@gmail.com 
Departamento de História 
 

PROJETO: 
A Experiência da Classe Operária no Cinema (vídeo-documentário) 

 
 O documentário visa discutir de que maneira o cinema interpretou a experiência da classe 
operária, os dilemas em torno das suas condições de trabalho, suas mobilizações coletivas, 
sua organização sindical e os partidos através dos quais passou a exercer pressão política ao 
longo do século XX. De que forma o cinema atribuiu um papel histórico da classe operária? 
De que forma diferentes narrativas de eventos, personagens e cenários configuram, segundo 
aponta Hyden White, um determinado viés de análise, de interpretação do significado dos 
acontecimentos, gerando um posicionamento em relação às teorias sociológicas a respeito do 
comportamento da classe trabalhadora e de seus mecanismos de ação. Através de 
entrevistas com produtores, historiadores e cineastas, o filme discute as representações em 
torno das greves no Brasil na virada dos anos 1970, em relação à forma como o tema foi 
abordado por diferentes escolas cinematográficas. 

Coordenador: Prof. Rafael Rosa Hagemeyer  

Contato: rafaelhage@yahoo.com.br 

Departamento de História 

 

PROJETO:  

Conhecendo o Acervo LIS 

 
 O Projeto tem como proposta organizar a produção realizada no Laboratório de Imagem e 
Som (LIS) ao longo dos 10 anos de sua existência, buscando identificar adequadamente o 
conjunto das ações e produtos ali desenvolvidos durante este período. A partir da 
identificação inicial deste conjunto de produções, visa reunir e catalogar os materiais 
existentes, identificar e atualizar os registros de acordo com os suportes necessários e, 
divulgar esta produção, na medida do possível, buscando constituir o acesso através de um 
repositório digital. Através deste recurso será possível disponibilizar a comunidade em geral o 
acesso a informação histórica produzida no Curso de História da Udesc, pelos docentes e 
discentes, nos diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos - ensino, pesquisa e extensão -. 
Grande parte deste material tem vinculação com a prática docente e a didática na área. 
 
Coordenadora: Profa. Márcia Ramos de Oliveira 
Contato: marciaramos@cpovo.net  
Departamento de História 
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PROJETO:  
Alternativas Pedagógicas e Formação de Professores no Ensino Fundamental Público - 

Quinta Edição  
 

 Este projeto será desenvolvido com professores/as e coordenadores/as pedagógicos/as de 
escolas públicas. O objetivo é debater sobre as políticas implantadas no Ensino Fundamental, 
em escolas públicas das redes de ensino municipal e estadual de Santa Catarina, bem como, 
promover encontros de assessoria e de formação junto aos educadores, visando contribuir 
nos processos escolares de avaliação da aprendizagem, planejamento e organização de 
conteúdos, voltados às necessidades e interesses de estudantes em dificuldades de 
aprendizagem. O contato com os técnicos, da Secretaria Estadual de Educação e Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis, responsáveis pela Coordenação do Ensino 
Fundamental e com os coordenadores pedagógicos das escolas públicas, será permanente 
para a realização dos encontros de formação. Esses, serão realizados em etapas, durante o 
ano letivo de 2014, visando criar um coletivo de discussões pedagógicas, em busca de 
alternativas para a superação dos problemas, que cotidianamente levam a exclusão dos 
estudantes que frequentam a escola pública. Os encontros de formação serão destinados aos 
profissionais de equipes pedagógicas, envolvendo eventualmente docentes do Ensino 
Fundamental, de áreas de conhecimentos específicos. Nos encontros de Formação serão 
ofertadas vagas para estudantes, dos cursos de licenciatura das universidades UDESC, 
UFSC, UMSJ e aos demais educadores/as interessados/as.  

Coordenadora: Profa. Zenir Maria Koch 
Contato: zenirkoch@yahoo.com.br 
Departamento de Pedagogia 
 

PROJETO:  
Saberes e Fazeres no Contexto da Formação 

 
 O presente projeto tem como foco a reflexão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido 
pelos professores e equipe pedagógica que atuam em unidades escolares que cedem espaço 
para o estágio do Curso de pedagogia da UDESC, tendo os mesmos como agentes e sujeitos 
do processo. Entende-se que o processo de mudança na prática pedagógica dos profissionais 
da educação requer formação continuada, seja nas dimensões técnicas-metodológicas, bem 
como, nas dimensões social, política e humana. O projeto propõe o aprofundamento teórico, 
de maneira a orientar o olhar e o pensar, buscando ações que permitam o aperfeiçoamento 
da prática pedagógica, a construção de propostas coletivas e a interação entre os 
profissionais no contexto escolar. 
 

Coordenadora: Profa. Denise Rosa Medeiros 

Contato: f2dma@udesc.br 

Departamento de Pedagogia 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO FAED - EDITAL PAEX (VIGÊNCIA 2015) 

(Informações extraídas do SIGPROJ) 
 

Geografia, Café e Temas - 2015 
 

O Programa Geografia, Café e Temas é composto por sete projetos, sendo todos já 
consolidados: 1) CinePET (oferecido aos alunos de ensino fundamental e médio); 2) 
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Cartografia Para Crianças; 3) Educação Ambiental; 4) A Geografia Como Profissão; 5) PET 
Geo Tube; 6) PET Vestibular Solidário; e; 7) PET Documentário. O Programa tem como 
objetivo promover palestras, oficinas e cursos com temas ligados à Geografia, às políticas 
públicas, à educação, aos movimentos sociais e às questões ambientais. Busca aproximar a 
comunidade dos resultados obtidos na pesquisa universitária. É um veículo de difusão destas 
informações e um instrumento de formação e atualização da comunidade em temas 
desenvolvidos pela universidade. Busca refletir sobre os impactos ambientais promovidos 
pelo crescimento populacional e pelos deslocamentos humanos; sobre as transformações 
sócio-espaciais presentes nas pesquisas recentes sobre os temas - geografia, educação, 
políticas públicas, meio ambiente e movimentos sociais; possibilita um espaço de atualização 
continuada e de socialização de pesquisas desenvolvidas na UDESC. O programa é 
interdisciplinar e interinstitucional. Envolve a comunidade próxima da UDESC (alunos e 
professores de escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas), alunos e 
professores do departamento de Geografia e do departamento de Ciências Humanas da 
FAED/UDESC, alunos e professores da UFSC, professores da rede pública e privada de 
ensino médio da grande Florianópolis. O programa é abrangente e busca a transformação da 
sociedade do entorno da UDESC, tanto no que diz respeito a preservação ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural como uma participação mais ativa na sociedade (sobretudo no 
que diz respeito a sensibilização dos alunos de ensino médio para a profissão do geógrafo e o 
mercado de trabalho destes profissionais). Por esta razão tem grande relevância social, pois 
atua também na área de educação ambiental que é carente de recursos - promovendo a 
capacitação do corpo docente e discente das escolas públicas, bem como busca formar com 
mais qualidade os alunos das escolas públicas. Atua nas áreas temáticas dos direitos 
humanos, educação e meio ambiente. Em suas ações articula atividades de ensino, pesquisa 
e extensão de modo a valorizar os saberes produzidos no curso de Geografia, divulgando 
estes saberes e aproximando-os da comunidade de entorno que é de baixa renda 
(constituindo-se, por esta razão, em área prioritária para este tipo de intervenção). 
 
Coordenadora: Profa. Vera Lucia Nehls Dias 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- A Geografia Como Profissão 
- A Geografia para Crianças                                                                                         
- CinePET  
- PET Geo Tube 
- PET Registra 
- PET Vestibular Solidário 
- Educação Ambiental  
Contato: veraludias@gmail.com 
Departamento de Geografia 
 

Utopia: Linguagens e Representação - 2015 
 
A utopia se desenvolve enquanto um gênero literário em inícios do século XVI moldada por 
um cenário que compreende as viagens ultramarinas e a expansão dos limites do mundo, o 
humanismo e a Renascença, as reformas religiosas e o reforço do aparato estatal. Ela se 
modifica através dos séculos, acompanhando os anseios de cada conjuntura e se 
constituindo, assim, em uma rica fonte sobre o imaginário social. A presente proposta consiste 
em três ações voltadas à reflexão sobre o conceito de utopia e suas diferentes manifestações: 
- uma oficina de análise de fontes dos séculos XVI e XVII. Centrada na caracterização, 
peculiaridades e metodologias de análise do objeto central do historiador, esta oficina se 
dedicará a uma abordagem interdisciplinar entre a História e a Literatura na apreensão das 
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utopias modernas; - uma jornada de estudos com a presença de pesquisadores de diferentes 
instituições dedicados a explorar o conceito de utopia e a literatura utópica em tradições 
distintas; - a elaboração de um site oferecendo, especialmente aos professores do Ensino 
Médio, a apresentação de fontes em diferentes suportes (da literatura ao cinema), reflexões 
sobre utopias e distopias e planos de aula voltados à temática. Busca-se, portanto, a 
vinculação entre pesquisa, ensino e extensão na análise de um tema diretamente relacionado 
às necessidades sociais. Mais do que reflexo de um dado contexto vivido, a utopia também 
contribui para sua formação, alimentando o imaginário de cada época e o sonho de uma outra 
opção de mundo. 
 
Coordenadora: Profa. Silvia Regina Liebel 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Oficina de Análise de Fontes dos Séculos XVI e XVII 
- I Jornada "Utopia: Linguagens e Representações"                                                                                         
- Elaboração de Site 
Contato: liebel.seiziemiste@gmail.com 
Departamento de História 

 
Linguagem, Infância e Formação Docente - 2015 

 
O Programa “Linguagem, Infância e Formação Docente” tem por objetivo desenvolver ações 
que buscam discutir, atualizar e aprofundar o conhecimento sobre as crianças e suas 
infâncias, bem como entender e dinamizar os diferentes espaços de produção de linguagem, 
os quais favorecem a constituição de identidades e subjetividades. Com intuito de fortalecer o 
vetor de troca entre saberes científicos e saberes teóricos e práticos produzidos pelas 
instituições de ensino, este Programa se efetivará por meio de três ações: 1) Projeto “A 
Literatura no Leito Hospitalar”, que vem sendo desenvolvido desde 2014 para atender à 
demanda do Hospital Infantil, visa ampliar as possibilidades de atuação do futuro pedagogo e 
promover a concretização de uma formação multidisciplinar, posto que envolve profissionais 
da educação e da saúde a favor do desenvolvimento integral da criança hospitalizada; 2) O 
Projeto “Grupo de Estudos Prolinguagem” se caracteriza como momento de leituras, diálogos 
e reflexões acerca das teorias, metodologias e instrumentos de ensino da linguagem oral e 
escrita; 3) O projeto 'Ciclos de Formação: Linguagem e Infância” acumula os conhecimentos 
dos Grupos de Pesquisa da FAED: PROLINGUAGEM E GEDIN, visando à formação 
continuada de professores no tocante à educação linguística e literária das crianças.  
 
Coordenadora: Profa. Geysa Spitz Alcoforado de Abreu 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- A Literatura no Leito Hospitalar 
- Grupo de Estudos PROLINGUAGEM                                                                                         
- Ciclos de Formação: Linguagem e Infância 
Contato: geysa.abreu@uol.com.br 
Departamento de Pedagogia 

 
Arquivos Marginais - 2015 

 
O Programa proposto pretende dar continuidade as atividades do Programa 'Memória, 
Patrimônio e Loucura', que desde 2011 atua na criação do Centro de Documentação e 
Pesquisa do Hospital Colônia Sant’ana (CEDOPE/HCS). As atividades realizadas levaram a 
outros espaços, como o Memorial da Penitenciária (cujo acervo encontra-se no IDC), 
ampliando as possibilidades e as necessidades da presente extensão. Serão realizadas 
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ações que intencionam salvaguardar e disponibilizar à pesquisa, através da organização dos 
arquivos, a documentação destes dois acervos, bem como a realização de um evento para 
discutir os temas a eles relacionados. Para isso o Programa envolve três ações: - Projeto: 
'Arquivos Marginais: acervo CEDOPE', prevendo atividades de salvaguarda do acervo 
documental do HCS - dando sequência ao trabalho desenvolvido pelo CEDOPE: higienização 
de documentos textuais e tabulação de dados; - Projeto 'Arquivos Marginais: acervo 
documental Penita', prevendo a salvaguarda do acervo da Penitenciária de Florianópolis, o 
qual foi cedido temporariamente ao IDCH para realização deste trabalho. O projeto dará 
sequência as atividades do programa de extensão de 2014, propondo a segunda etapa de 
higienização e acondicionamento (mais minuciosa), além da tabulação de dados. - Evento 'I 
Ciclo de Debates Historias Marginais: Prisões, Punição e Internamento no Brasil'. 
 
Coordenadora: Profa. Viviane Trindade Borges 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Arquivos Marginais: Acervo CEDOPE 
- Arquivos Marginais: Acervo Documental Penita                                                                                         
- I Ciclo de Debates Histórias Marginais: Prisões, Punição e Internamento no Brasil 
Contato: borgesviviane@hotmail.com 
Departamento de História 
 

Repensando os Saberes Geográficos e Históricos da Prática Docente na Educação 
Básica 

 

O Programa “Repensando os saberes geográficos e históricos da prática docente na 
educação básica” é uma ação de extensão vinculada ao Laboratório de Estudos e Pesquisas 
de Educação em Geografia (LEPEGEO) e ao Laboratório de Ensino de História (LEH). A sua 
proposição insere-se no movimento de assumir a formação como espaço e tempo privilegiado 
para a problematização e o compartilhamento de saberes necessários à prática educativa. 
Tem como propósito articular o universo acadêmico, os espaços educativos, os profissionais e 
as entidades comunitárias, no sentido de promover espaços para repensar os saberes da 
prática docentes que circulam na educação básica. Ações: 1) organização de oficinas para 
ensino de geografia e história para educação infantil e anos iniciais; 2) Organização de 
oficinas de ensino de Geografia e história para ensino fundamental II e ensino médio; 3) 
Organização de grupos de estudos e cursos para estudo e aprofundamento de discussões 
sobre o papel do ensino de geografia e da história na educação básica e no processo 
formativo. 
 
Coordenadora: Profa. Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Oficinas para ensino de geografia e história para educação infantil e anos iniciais. 
- Oficinas de ensino de Geografia e história para ensino fundamental II e ensino médio.                                                                                         
- Grupos de estudos e cursos para estudo e aprofundamento de discussões sobre o papel do 
ensino de geografia e da história na educação básica e no processo formativo. 
Contato: rosa.martins@udesc.br 
Departamento de Geografia 
 

Diversidade Étnica na Educação - 2015 
 

O Programa Diversidade Étnica na Educação - 2015 se destaca como construção de uma 
possibilidade concreta para a produção, a transmissão e a apropriação de campos do 
conhecimento, em especial, das ciências sociais, humanas e políticas vinculadas a temática 
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dos Estudos Africanos e Indígenas, e que questionem e discutam o tema da diversidade 
étnica. Tem como público alvo educadores(as), alunos(as), gestores(as) públicos, 
acadêmicos(as) de licenciaturas e bacharelado e pesquisadores da área de História, de 
Educação, de Geografia, de Artes Visuais e de Biblioteconomia. Para esta etapa os projetos 
vinculados a este programa preveem a elaboração de materiais didáticos e de livros, a oferta 
de curso de formação continuada de professores(as) na modalidade a distância (através da 
Plataforma Moodle) e presencial nos municípios que possuem acordos de parceria com o 
NEAB/UDESC (Itapema, Joinville, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriu). 1ª Ação - Projeto 
“História dos Índios no Brasil”, coordenado pela Profª. Luisa Tombini Wittmann. 2ª Ação - 
Projeto “Africanidades, Cultura e Cidadania”, coordenado pela Profª. Claudia Mortari. 3ª Ação 
- Projeto “Diversidade étnica e formação de professores”, coordenado pela Profª Bárbara 
Giese. 4ª Ação – Projeto “MALEMBE MALEMBE Mostra de Cinema Africano”, coordenado 
pela Profª Célia Maria Antonacci Ramos. 5ª Ação – Projeto “Arte Afro-Brasileira 
Contemporânea”, coordenado pela Profª Célia Maria Antonacci Ramos. 
 
Coordenadora: Profa. Claudia Mortari 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Histórias dos Índios no Brasil. 
- Africanidades, Cultura e Cidadania.                                                                                         
- Diversidade Étnica e Formação de Professores. 
- Malembe Malembe, Mostra de Cinema Africano. 
- Arte Afro-Brasileira Contemporânea. 
Contato: claudiammortari@gmail.com 
Departamento de História 

 
CINEARTH: Cinema, Artes e Humanidades - 2015 

 
A proposta pretende atuar junto a movimentos sociais da Grande Florianópolis, a partir de 
atividades de cineclubismo e formação política através de metodologias participativas. Através 
de três ações, intituladas 'Roda de Conversa', Cinearth latino-america e Cine Amarildo, 
pretende contribuir no processo de construção de sujeitos com consciência para si, ancorados 
no movimento social que luta pela terra, pelo trabalho e pela moradia. Este Programa atuará a 
partir de três eixos temáticos, que resultam da experiência adquirida ao longo do seu primeiro 
ano de funcionamento do Cine Amarildo e das reflexões desenvolvidas junto ás pesquisas 
dos professores envolvidos no programa, ou seja, foi elaborado a partir desta trajetória 
recente e em curso, em 2014. 1. Lutas por terra, moradia e recursos naturais na América 
Latina 2. Família, gênero, gerações, feminismo. 3. Trabalho, educação e capitalismo As 
atividades acontecerão aos finais de semana, no espaço das ocupações, e durante a semana 
no espaço da Universidade. O Programa apoia-se na concepção de Paulo Freie acerca da 
extensão, que recusa o papel tradicional desta - similar à educação bancária - e propõe que a 
extensão seja vista como comunicação. 
 
Coordenadora: Profa. Carmen Susana Tornquist 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Cinearth Latinoamérica. 
- Cine Amarildo.                                                                                         
- Roda de Conversa. 
Contato: carmentornquist@hotmail.com 

Departamento de Ciências Humanas 
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Civilização: Interpretação e Pensamento Reflexivo - 2015 
 

O Programa Civilização 2015 promove ações relacionadas com o tema da interpretação, do 
pensamento reflexivo e do letramento informacional. Sua fundamentação é a reflexão e suas 
atividades envolvem habilidades de leitura e interpretação, ensino e aprendizagem, 
especialmente da filosofia, e formação de hábitos para o uso dos artefatos informacionais. O 
Programa atua principalmente nas iniciativas de formação e capacitação dos professores e 
estudantes no Ensino Médio e Superior. Faz a solicitação de duas bolsas de 20 horas. Uma 
para a Oficina de Leitura e Interpretação de Textos 2015, e uma para o Curso de 
Interpretação e Pensamento Reflexivo 2015. A primeira ação, Oficina de Leitura, tem como 
coordenador o Prof. José Claudio Matos, representa um grupo permanente de leitura e 
discussão de textos, tendo como objetivo o aumento da capacidade crítica e reflexiva no uso 
da informação. A segunda ação, o Curso de Interpretação e Pensamento Reflexivo 2015 
tendo como coordenador o Prof. José Claudio Matos, é um curso que visa apresentar 
instrumentais teóricos a partir dos quais a interpretação e a leitura reflexiva podem constituir 
uma ferramenta pedagógica ao alcance dos educadores, estudantes, e demais interessados. 
A terceira ação, o 'Colóquio Civilização 2015', tendo como coordenador o Prof. José Claudio 
Matos, é um evento anual que tenciona disseminar a produção voltada ao tema da 
Interpretação e da relação da filosofia com as outras áreas do conhecimento, e oferecer 
espaço de debate aos envolvidos com esta temática; tem como resultado a produção na 
forma de livros e artigos. 
 
Coordenador: Prof. José Claudio Morelli Matos 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Oficina de Leitura e Interpretação de Textos. 
- Curso de Interpretação e Pensamento Reflexivo.                                                                                         
- Colóquio Civilização - 2015. 
Contato: doutortodd@gmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 

 
Cidadania, Gênero e Formação de Educadores - Edição - 2015 

 

O Programa pretende articular em ações de extensão três projetos que têm como ponto 

comum a questão de gênero e educação. O debate acadêmico, com as recentes pesquisas 

desenvolvidas na área de gênero e sexualidade, será socializado em ações de formação 

docente e em oficinas com adolescentes. O projeto Juventudes, Afetos e Sexualidades 

pretende inserir-se no universo de conhecimentos e experiências do/a adolescente em 

relação à sexualidade, buscando possibilitar a circulação de informações e promover trocas 

com os adolescentes e jovens nesta fase tão importante de suas vidas. O projeto 'Formação 

continuada de professores: reflexões sobre sexualidade, gênero e família' busca uma 

articulação entre as discussões do campo dos estudos de gênero e educação com as práticas 

cotidianas de professores/as, partindo das concepções sobre sexualidade, gênero e família 

que os professores têm, visando um aprofundamento teórico e uma reflexão crítica que os 

instrumentalize a melhor orientar os estudantes, crianças e adolescentes, sujeitos do 

processo educativo. Um trabalho de formação continuada voltado para professores que atuam 

na Educação de Jovens e Adultos (de São José e com agentes socioeducativos é o que 

propõe o projeto 'Formação continuada de Educadores: reflexões sobre classes populares, 

juventude e violência'. Embora não focada exclusivamente na temática gênero, a ação tem 

como objetivo estabelecer um diálogo no qual os conhecimentos produzidos na área de 
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gênero, família, geração, trabalho, movimentos sociais, entre outros sirvam para uma melhor 

compreensão da realidade na qual os educadores atuam.  

Coordenador: Prof. Francisco Canela 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Juventudes, Afetos e Sexualidades. 
- Formação Continuada de Professores: Reflexões sobre Sexualidade, Gênero e Família.                                                                                         
- Formação Continuada de Jovens e Adultos. 
Contato: franciscocanella@hotmail.com 
Departamento de Ciências Humanas 

 
Borboletas da Leitura: Incentivo à Formação de Leitores - 6ª Edição 

 

Este programa será constituído das seguintes Ações: 1a. Ação - Projeto intitulado 'Borboletas 

da leitura na comunidade'; 2a. Ação - Projeto intitulado 'Borboletas da leitura na escola'; 3a. 

Ação - Curso intitulado 'Cultura Impressa:Discursos sobre a leitura' coordenado pela Profa. 

Gisela Eggert-Steindel. O Programa tem como princípio norteador o incentivo à formação 

leitora de crianças e/ou jovens desprovidos do contato efetivo com o livro, a leitura e a 

biblioteca. O foco do trabalho nas comunidades (Bairros) da capital catarinense e nas Escolas 

Públicas serão as atividades de promoção e incentivo à leitura fundamentadas na literatura 

infantil e juvenil como arte literária. A parceria com a Biblioteca Pública Municipal Professor 

Barreiros Filho se concretiza na dinamização desse espaço para a realização das ações para 

as crianças e jovens participantes do Programa e das comunidades próximas a biblioteca. O 

Programa se articula com o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) na medida que estimula 

professores, diretores, coordenadores pedagógicos, bibliotecários e estudantes a conhecer e 

se envolver com as políticas públicas em prol da leitura no país. 

Coordenadora: Profa. Maria Emília Ganzarolli Martins 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Borboletas da Leitura na Comunidade. 
- Borboletas da Leitura na Escola.                                                                                         
- Cultura Impressa: Discursos sobre a Leitura. 
Contato: eganzarolli@gmail.com 
Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
 

Expresso Cultural: Ciência & Arte na FAED 
 

A formação de estudantes no ensino superior requer a promoção do pensamento crítico e 
abrangente, que se distancie da instrumentalização do saber pelo mercado através do 
carreirismo, consoante ao neoliberalismo e a 'globalização'. A esterilização intelectual dos 
estudantes a partir de uma formação alienada, alicerçada em teorias da educação não críticas 
ou crítico-reprodutivistas da cidadania burguesa, precisa ser combatida por uma universidade 
que integralmente articule a prática educativa ao campo social em suas múltiplas 
determinações (cultural, econômica, política etc). Aqui a extensão deve ser tributária da 
relação transformadora entre universidade e a sociedade. A UDESC, uma instituição de 
ensino superior cinqüentenária, ainda não dispõe de uma Política de Cultura. Atualmente, não 
há qualquer edital em vigor fomentando as atividades culturais na universidade. Em claro 
descompasso com a formação integral do individuo-cidadão, em seu aspecto técnico e 
cultural. Assim sendo, busca-se com o Programa de Extensão 'Expresso Cultural: Ciência & 
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Arte na FAED' mitigar tais ausências, através de ações diversas como teatro, música, 
exposições e cinema, ao tempo que apresenta a FAED e UDESC e debate os seus rumos no 
campo acadêmico e institucional. Ações vinculadas: 1) PROJETO: 'Expresso Cultural' - 
Criação do Espaço de cultura da FAED; 2) PROJETO: 'FAED em Foco' - Divulgação das 
atividades do Centro e da UDESC em instituições de ensino médio e superior; 3) EVENTO: 
Semana de Arte Popular e Semana da FAED. 

Coordenador: Prof. Fábio Napoleão 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- FAED em Foco: Divulgação das Atividades do Centro na Comunidade. 
- Semana de Arte Popular (Apoio) e Semana da FAED (Apoio).                                                                                         
- Expresso Cultural: Criação do Espaço de Cultura na FAED. 
Contato: fabio.napoleao@udesc.br 
Departamento de Geografia 

 
Conhecendo o Acervo do LIS 

 

O Programa tem como propósito identificar , organizar e disponibilizar a produção do 
Laboratório de Imagem e Som, a partir da atualização e reflexão das práticas desenvolvidas 
no conjunto de suas ações. Deverá ser uma ação de longo prazo. Como atualização de 
suportes pretende-se : - atualização do Portal de acesso ao LIS - desenvolvimento de um 
repositório digital; - identificação, higienização, organização e digitalização da produção 
existente, e de outros materiais do mesmo laboratório; - atualização e disponibilização de uso 
de softwares e equipamentos que apoiam as práticas de ensino, pesquisa e extensão 
realizadas no LIS; Nesta primeira edição do Programa, a ser desenvolvida em 2015, 
contempla as ações: a) realização do evento comemorativo aos 10 anos de existência do 
Laboratório, como parte de uma ação reflexiva sobre esta experiência e seu desenvolvimento, 
aproximando-se de outras iniciativas afins na campo da história; assim como, demonstrando a 
continuidade de sua atuação e interação junto a comunidade acadêmica, e além dela; 
integrando presencialmente um grupo de docentes e pesquisadores vinculados a experiência 
dos laboratórios de imagem e som no país e ao uso das linguagens e narrativas sonoras e 
audiovisuais no campo da história, além de outras ações relacionados a divulgação do 
conhecimento histórico, especialmente em âmbito digital e de universo online. b) continuidade 
do Projeto de Extensão 'Conhecendo o acervo do LIS'/edição 2015, c) realização de 
workshops e/ou oficinas sobre o uso das linguagens audiovisuais e sonoras e a reflexão e 
produção na história, com a presença de convidados externos. 

Coordenadora: Profa. Márcia Ramos de Oliveira 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Conhecendo o Acervo do LIS. 
- História Pública e Plataformas Digitais.                                                                                         
- Evento Comemorativo dos 10 anos do LIS. 
Contato: marciaramos@cpovo.net 
Departamento de História 
 

Memorial Antonieta de Barros 
 

O Programa Memorial Antonieta de Barros é uma ação de extensão de abrangência nacional, 
interinstitucional, intercentros, tem por objetivo o combate ao racismo e a promoção da 
igualdade e da diversidade étnico-racial através de ações que auxiliem na implementação da 
Lei Federal 10.639/03 e 11.645/2008 e das Diretrizes Nacionais de Educação para as 
Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. É desenvolvido em 

mailto:eganzarolli@gmail.com
mailto:marciaramos@cpovo.net
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parceria com agências governamentais, instituições federais, estaduais e municipais da rede 
oficial de ensino. Tem como público alvo educadores(as), alunos(as), gestores(as) públicos, 
acadêmicos(as) de licenciaturas e pesquisadores da área de História, de Educação e de 
Biblioteconomia. Este programa, será constituído das seguintes ações: 1ª Ação – “Biblioteca 
de Referência NEAB/UDESC: disseminando a História e a Cultura das Populações de Origem 
Africana”; 2ª Ação – “Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em 
Santa Catarina”; 3ª Ação - Projeto “Observatório de Educação e Relações Étnicorraciais em 
Santa Catarina'. 

Coordenador: Prof. Paulino de Jesus Francisco Cardoso 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Biblioteca de Referência NEAB/UDESC. 
- Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em Santa Catarina.                                                                                         
- Observatório de Educação e Relações Étnicorraciais em Santa Catarina. 
Contato: f2pjfc@udesc.br 
Departamento de História 
 

Formação de Educadores para Educação Básica 
 

Este programa, intitulado 'Formação Continuada de Educadoras/es para Educação Básica - 
2015' é constituído das seguintes ações: 1 - Projeto de Extensão: Educação Infantil 2015 - 
gênero, sexualidade e práticas docentes - 2015; 2 - Projeto de Extensão: Projeto: Ensino 
Fundamental 2015 – gênero, sexualidade e práticas docentes - 2015; 3 - Projeto de Extensão: 
Ensino Médio e EJA 2015 – adolescência, sexualidades e práticas docentes - 2015. O 
programa objetiva: - estimular o debater acerca dos estudos de gênero, sexualidade e 
práticas pedagógicas para Educação Sexual Infantil e Juvenil; - despertar no corpo de 
professoras e professores rede pública de ensino de Florianópolis, o interesse pela temática 
da pluralidade cultural, da equidade de gênero, da livre orientação sexual e da igualdade 
étnico-racial; - promover a compreensão da história e dos processos de desigualdade, 
historicamente impostos as populações de origem africana e indígena, em Santa Catarina e 
no Brasil; - sensibilizar as/os participantes dos três Projetos que constituem este Programa 
para o enfrentamento das muitas formas de preconceito, violência e exclusão de origem 
racial, étnica, de gênero e sexual; - promover, em todas as instâncias da vida social e política, 
a promoção da igualdade étnico-racial, de gênero e sexual; - proporcionar a troca de 
experiências, a problematização e a formação didático-metodológica para prática pedagógica, 
permanente, da Educação sexual na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Ensino 
Médio - EJA. 
 
Coordenadora: Profa. Jimena Furlani 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Educação Infantil: Gênero, Sexualidade e Práticas Docentes. 
- Ensino Fundamental: Gênero, Sexualidade e Práticas Docentes.                                                                                         
- Ensino Médio e EJA: Adolescência, Sexualidade e Práticas Docentes. 
Contato: jimena@udesc.br  
Departamento de Ciência Humanas 

 
Mídias e Práticas Pedagógicas Educomunicativas II 

 

Há muito vem surgindo uma série de questionamentos sobre a permanência de práticas 
pedagógicas que já não se sustentam diante de uma contemporaneidade marcada pela forte 
influência dos avanços tecnológicos, midiáticos e comunicacionais. Alunos chegam às escolas 
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trazendo consigo as experiências de vida externas a este espaço e, diante das inúmeras 
informações proporcionadas pelas mídias e tecnologias a que tem acesso, o descompasso 
entre ‘o que o aluno quer e precisa’ e ‘o que o professor quer oferecer e seu preparo para tal’ 
se estabelece. Pensando neste descompasso de interesses e expectativas, recorremos a um 
novo campo do conhecimento, campo este de interrelação entre as áreas da Educação e da 
Comunicação, denominado pelo neologismo Educomunicação. Para aprofundar a discussão a 
respeito desse novo campo do conhecimento, esse programa prevê a realização de três 
ações: Oficinas de Educomunicação, Cineciberclube e um Colóquio sobre questões que 
envolvem a educomunicação e a pratica pedagógica. Nesse sentido, busca-se compreender 
como as mídias proporcionam/viabilizam a construção de ecossistemas comunicativos por 
meio do desenvolvimento de práticas pedagógicas educomunicativas. Assim, esse Programa 
é composto pelas três ações descritas abaixo: Ação 1: Oficinas de Educomunicação, 
coordenado pela professora Dra. Ademilde Sartori, Ação 2: Ciclo de debate: III 
Cineciberclube, coordenado pela professora Ademilde Sartori Ação 3: IV Colóquio 
Catarinense de Educomunicação/III Colóquio Ibero Americano de Educomunicação, 
coordenado pela professora Ademilde Sartori. 
 
Coordenadora: Profa. Ademilde Sartori 
Ações Vinculadas ao Programa: 
- Origens da Educomunicação. 
- V Colóquio Catarinense de Educomunicação/IV Colóquio Iberoamericano de 
Educomunicação.                                                                                         
- III Cineciberclube. 
Contato: ademildesartori@gmail.com 
 Departamento de Pedagogia 

 
AÇÕES ISOLADAS: 

SAFIRA - Saberes e Fazeres em Informação e Andragogia 
 

O Projeto SAFIRA - Saberes e Fazeres em Alfabetização de Jovens Adultos e Idosos parte do 
pressuposto que a Andragogia, é um ramo de conhecimento que estuda a educação de 
adultos com a finalidade de buscar uma aprendizagem efetiva para o desenvolvimento de 
habilidades e conhecimento. Neste sentido objetiva contribuir na formação profissional de 252 
adultos aprendentes em parceria com 8 (oito) Gerência Regionais de Educação. Possibilitará 
com suas ações, momentos de qualificação profissional, com base na aprendizagem de 
pessoas adultas em seus contextos de trabalho altamente vinculados as novas dinâmicas da 
Sociedade da Informação. Espera-se a integração entre a Universidade, com ênfase no 
Departamento de Pedagogia e o Programa de Pós Graduação em Gestão da Informação da 
Udesc. 
 
Coordenador: Prof. Lourival José Martins Filho 
Contato: lourivalfaed@gmail.com 
Departamento de Pedagogia 
 
Alternativas Pedagógicas e Formação de Professores no Ensino Fundamental Público 

5ª Edição 
 

Este projeto será desenvolvido com profissionais de Equipe Pedagógica e docentes de 
escolas públicas. O objetivo é debater sobre as políticas implantadas nas escolas públicas de 
Educação Básica das redes de ensino municipal e estadual de Santa Catarina, bem como, 

mailto:ademildesartori@gmail.com
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promover encontros de assessoria e de formação, visando contribuir nos processos escolares 
de ensino e de avaliação da aprendizagem, focando no planejamento, na organização de 
conteúdos e nas metodologias, as alternativas voltadas às necessidades e interesses de 
estudantes em dificuldades de aprendizagem. O contato com os profissionais de equipes 
pedagógicas (Supervisor/a Escolar, Orientador/a Educacional e Administrador/a Escolar das 
escolas públicas municipais da rede Florianópolis, com a mediação de técnicos/as da 
Secretaria Municipal de Educação, será permanente com o objetivo de rever as funções e de 
repensar práticas educativas. Parcerias com outras secretarias municipais de educação e 
com a Secretaria Estadual de Educação, também serão mantidas para a realização de 
encontros de formação, visando criar um coletivo de discussões pedagógicas, em busca de 
alternativas para a superação dos problemas, que cotidianamente levam a exclusão de 
estudantes que frequentam a escola pública. Os encontros de formação serão direcionados 
aos/as profissionais de equipes pedagógicas, envolvendo eventualmente docentes de áreas 
de conhecimentos específicos. Nos encontros de formação serão ofertadas vagas para 
estudantes, dos cursos de licenciatura das universidades UDESC, UFSC, UMSJ e FMP e aos 
demais educadores/as interessados/as. Considerando a abrangência, o presente projeto 
necessita, para a sua execução, de uma bolsa de extensão. 

Coordenadora: Profa. Zenir Maria Koch 
Contato: zenirkoch@yahoo.com.br 
Departamento de Pedagogia 
 

Seminário Mulheres e Feminismos: as Mulheres e a Política - Edição 2015 
 

O 'Seminário Mulheres e Feminismos: as mulheres e a política' tem por objetivo proporcionar 
para o público alvo reflexões sobre as experiências das mulheres que participaram de 
atividades relativas ao mundo da política institucional e não institucional. O evento, promovido 
anualmente pelo Laboratório de Relações de Gênero e Família (LABGEF), é parte do 
conjunto de ações desenvolvidas por diferentes instituições governamentais e não 
governamentais relativas ao dia Internacional da Mulher, no município de Florianópolis (SC). 

Coordenadora: Profa. Gláucia de Oliveira Assis 
Contato: galssis@hotmail.com 
Departamento de História 

 
Hemeroteca Digital Catarinense 

 

A Hemeroteca Digital Catarinense é um esforço conjunto da Biblioteca Pública do Estado de 
Santa Catarina e da Universidade do Estado de Santa Catarina, em particular do 
Departamento de História, com vistas a divulgar o acervo documental de publicações 
periódicas, em especial jornais editados e publicados em Santa Catarina a partir do século 
XIX. Promovendo assim o acesso a fontes documentais selecionadas, organizadas e 
estruturadas em formato digital (pdf). Trata-se de uma parceria realizada entre o Centro de 
Ciências Humanas e da Educação (FAED / IDCH - Instituto de documentação e Investigação 
em Ciências Humanas) da Universidade do Estado de Santa Catarina e a Biblioteca Pública 
de Santa Catarina - Fundação Catarinense de Cultura. 

Coordenador: Prof. Reinaldo Lindolfo Lohn 
Contato: reilohn@gmail.com  
Departamento de História 
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Muitas faces de uma guerra: 70 anos de término da Segunda Guerra 
Mundial e o processo de nacionalização no sul do Brasil 

 

Objetiva reunir professores, pesquisadores, e acadêmicos da UFSC e UDESC, bem como 
instituições parceiras (Universidade do Contestado e Instituto Karl Hoepcke), para divulgar as 
novas pesquisa e relacional com o ensino de História, na graduação e pós-graduação. 
Pretende tematizar a imposição da língua nacional e a campanha de nacionalização; novas 
análises sobre o Integralismo; a legislação acerca da infância e família; a as migrações e 
legislação da época; o envolvimento de mulheres e as diferentes formas de resistência; a 
violência política na Era Vargas, e como estes acontecimentos reverberaram nas décadas 
posteriores. 

Coordenadora: Profa. Marlene de Fáveri 
Contato: mfaveri@terra.com.br  
Departamento de História 

 
Movimento dos Sem Horta: a horta escolar e comunitária como exercício da 

cooperação e responsabilidade 

O projeto “Movimento dos Sem Horta” consiste na implantação de uma horta escolar e 
comunitária nas dependências da FAED, capacitando os alunos do curso de Geografia para a 
implantação de hortas em suas futuras escolas. A horta será executada em caixotes, 
embalagens e outros materiais reaproveitados e será distribuída em diversos pontos da 
FAED. O objetivo dessa estrutura de horta é mostrar à comunidade faediana que é possível 
produzir alimentos mesmo em pleno ambiente urbano e em espaços diminutos, “ocupando” 
cada espaço e contribuindo para o aprendizado e exercício de noções de cidadania, 
cooperação e responsabilidade. 
 

Coordenadora: Profa. Daniela de Souza Onça 
Contato: danielaonca@yahoo.com.br  
Departamento de Geografia 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO FAED - EDITAL PAEX (VIGÊNCIA 2016) 

(Para acessar as ações ver link: < http://www.faed.udesc.br/?id=766 > ) 
(Os resumos integrarão o relatório de atividades da DEX de 2016) 

 

Os números do PAEX na FAED... 
 

Com dedicação e respeito ao papel e o valor da extensão como ação política e pedagógica 

transformadora da universidade e da sociedade, vivenciamos no período (2013-16) uma fase 

de afirmação da extensão na FAED. O Centro obteve no PAEX (criado em 1993), o maior 

número de programas, ações vínculadas e isoladas, bolsas de extensão, público partícipe e 

parcerias externas à instituição de sua história, além da maior quantia em recursos 

financeiros. Ações com reconhecida qualidade em seu planejamento e execução. E  para o 

ano de 2016, os números da FAED são ainda mais representativos, com 19 programas de 

extensão e 62 ações vinculadas, bem como 49 bolsas e mais de 150 mil reais solicitados no 
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PAEX. Abaixo segue alguns dados estatísticos que denotam o avanço da extensão da FAED. 

 

 
 

 

 
 
 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO POR DEPARTAMENTO 
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Bolsistas de extensão e discentes voluntários PAEX 
 
 

A bolsa de extensão destina-se aos acadêmicos de graduação, regularmente matriculados em 

cursos oferecidos pela UDESC, concedidas por um período de 10 meses. Os bolsistas de 

extensão exercem suas atividades com carga horária de 20 ou 10 horas semanais, conforme 

necessidade da ação de extensão, respectivamente, com o recebimento mensal no período 

       

  2015 
Projetos 

integrados a 
algum 

programa 

Projetos com 
parceria e 
fomento 
externo 

Projetos 
Isolados 

Cursos e 
eventos 

isolados com 
20 ou mais 

horas 

Bolsas de 
Extensão 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Pedagogia 6 0 2 0 6,5 

História 17 1 2 0 13 

Geografia 16 0 1 0 11 

Biblioteconomia  3 0 0 0 2 

Ciências Humanas 12 0 0 1 7 

       

  2014 
Projetos 

integrados a 
algum 

programa 

Projetos com 
parceria e 
fomento 
externo 

Projetos 
Isolados 

Cursos e 
eventos 

isolados com 
20 ou mais 

horas 

Bolsas de 
Extensão 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Pedagogia 18 0 2 0 15 

História 13 1 3 1 15 

Geografia 11 1 2 0 8 

Biblioteconomia  3 0 0 1 2 

Ciências Humanas 9 0 0 0 6 

       

  2013 
Projetos 

integrados a 
algum 

programa 

Projetos com 
parceria e 
fomento 
externo 

Projetos 
Isolados 

Cursos e 
eventos 

isolados com 
20 ou mais 

horas 

Bolsas de 
Extensão 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 Pedagogia 9 0 2 0 8 

História 12 1 2 1 14 

Geografia 10 0 1 0 5 

Biblioteconomia  3 0 1 0 2 

Ciências Humanas 6 0 0 1 5 
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de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais). As inscrições de bolsistas 

estão condicionadas ao preenchimento do Plano de Trabalho do Bolsista, apresentado na 

proposta de ação de extensão submetida ao SIGProj, com explicitação da carga horária 

solicitada e sem a necessidade de identificação nominal do acadêmico (Processo Seletivo 

formal realiza-se geralmente em fevereiro, antecedendo o início da vigência do Edital, sempre 

em março). Os coordenadores de Programas solicitam até três bolsas de extensão, enquanto 

os responsáveis por ações isoladas uma bolsa. Cabe ao Comitê de Extensão da UDESC 

analisar o mérito e a pertinência da solicitação de bolsistas de extensão, considerando o 

ranqueamento e a quantidade de bolsas disponíveis. São atribuições do bolsista de extensão:  

a) Desenvolver as atividades previstas no Plano de Trabalho; 
b) Encaminhar documentação solicitada pela DEX nos prazos previstos; 
c) Preencher e entregar à DEX a sua Folha de Controle de Ponto até o último dia útil do mês; 
d) Participar do Encontro de Extensão da UDESC apresentando a ação desenvolvida; 
e) Representar a UDESC em eventos de extensão; 
f) Elaborar e entregar o relatório final das atividades desenvolvidas, agregado ao relatório final da 
ação de extensão preenchido pelo coordenador no SIGProj. 
  
 

A coordenação da ação de extensão poderá selecionar acadêmicos voluntários em qualquer 

época do ano para participação nas atividades, conforme Resolução N° 082/2004 – 

CONSUNI, que regulamenta o Programa de Voluntários de Extensão da UDESC (PROVEX). 

Abaixo segue informações estatísticas do número de bolsistas de extensão e discentes 

voluntários para o período, fevereiro de 2013 a fevereiro de 2016, ano em que o resultado 

final do Edital PAEX 07/2015 sofreu atraso, apenas divulgado no dia 26 de fevereiro, 

impactando o processo de seleção de bolsistas (apenas cinco foram selecionados até a data 

da divulgação do resultado final). Os dados consideram a rotatividade dos bolsistas e 

discentes voluntários em cada ano. No período, 212 bolsistas participaram do Programa de 

Extensão da UDESC, enquanto 106 estudantes aturam na extensão como discentes 

voluntários. Considerando os editais do MEC, PROEXT e UNIAFRO, para os anos de 2013 e 

2014, temos 52 acadêmicos partícipes da extensão com bolsas externas à instituição.  

EXTENSÂO - BOLSISTAS E DISCENTES VOLUNTÁRIOS - 2013-16 

 2013 2014 2015 2016 
Bolsista PAEX 48 104 55 5 
Discente Voluntário 27 54 26 9 
Bolsista PROEXT 18 21   
Bolsista UNIAFRO 6 7   
Fonte: DEX-FAED/UDESC 
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No âmbito da assistência estudantil e políticas afirmativas... 
 
A DEX contribuiu nas discussões do Comitê de Extensão voltadas à criação de uma 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis, condizente com o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, significando a estruturação das áreas relativas ao acesso, permanência, 

desempenho acadêmico, cultura, lazer, saúde e esporte, assuntos da juventude e egresso. 

Logo, uma atuação combativa a todas as desigualdades, todas as formas de preconceito, 

enquanto ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

 

PRAPE 
 
O PRAPE (Programa Auxílio Permanência Estudantil da UDESC), criado em 2011, propicia 

auxílio financeiro aos alunos de graduação (matriculados e/ou conveniados) classificados em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica para a sua permanência na Universidade. O 

auxílio é mensal (moradia e/ou alimentação) com duração de 12 meses, podendo ser 

renovado até a integralização curricular. O PRAPE é regido pela Resolução Nº 047/2012 – 

CONSUNI e Resolução Nº 07/2011- CONSUNI/UDESC. O PRAPE prevê a criação nos 

centros de núcleos de apoio pedagógico, que na FAED está sendo organizado. Abaixo os 

editais do PRAPE lançados entre fevereiro de 2013 e fevereiro de 2016, vide seu conteúdo no 

link < http://www.udesc.br/?id=768 > da Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitária - 

PROEX/UDESC. 

 EDITAL N. 03/2013 - NOVO 

 EDITAL  N. 04 2013 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 04/2011 

 EDITAL N. 01/2014 - NOVO 

 EDITAL N.02/2014 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 01/2012 

 EDITALN. 03/2014 - RENOVAÇÃO DO  EDITAL 04/2011 

 EDITAL N. 04/ 2014 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 03/2013 

 EDITAL  PRAPE N. 01/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 2012 

 EDITAL PRAPE N. 05/2014 - NOVO 

 EDITAL PRAPE N. 03/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 01/2014 

 EDITAL PRAPE N. 04/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 03/2013 

 EDITAL PRAPE N. 05/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 04/2011 

 EDITAL PRAPE N. 07/2015 - NOVO 

 EDITAL PRAPE N 08/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 01/2012 

 EDITAL PRAPE N 09/2015 - RENOVAÇÃO DO EDITAL 05/2014 
 

No ano de 2013, a FAED foi contemplada com 30 auxílios (somando moradia e alimentação), 

enquanto em 2014, 51, já em 2015 e 2016, 77 auxílios/ano, perfazendo no período um total 

de 235 auxílios (somando moradia e alimentação), considerando o ano de 2013 e 2016 o 

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_02__2014__renovacao_do_edital__prape__01_2012__em_09_janeiro_2014_publicado.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_02__2014__renovacao_do_edital__prape__01_2012__em_09_janeiro_2014_publicado.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_03__2014__renovacao_do_edital__prape__04_2011_06_junho_2014.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_01__2015__renovacao_do_edital__prape__01_2012.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/valido_26_nov_14_edital_prape_05_2014_novo_assinado.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/site_publicar_edital_03__2015__renovacao_do_edital__prape__01_2014.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_04__2015__renovacao_do_edital__prape__03_2013.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_05__2015__renovacao_do_edital__prape__04_2011.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_prape_2015_novo_publicado.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_08_2015_prape_2015_renovacao_01_2012.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/768/edital_09_2015_prape_2015_renovacao_05_2014.pdf
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aumento foi de 156%. 

PRAPE - 2013-16 

 2013 2014 2015 2016 
Auxílio Moradia 16 24 35 35 
Auxílio Alimentação 14 27 42 42 
Fonte: DEX-FAED/UDESC 
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PROSUR 
 
O PROSUR (Programa de Subsídio de Refeições Oferecidas nos Restaurantes dos Campi da 

UDESC), criado em 2015, objetiva promover a permanência do estudante na Universidade. 

Atende estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação por meio de subsídio 

às refeições do RU. Os recursos a serem aplicados são oriundos da UDESC e do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAEST). A seleção é feita através de uma classificação 

socioeconômica, com oferta de vagas limitadas, conforme edital. o PROSUR é regido pela 

Resolução n. 108/2014 - CONSUNI/UDESC. Abaixo os editais do PROSUR lançados entre 

fevereiro de 2013 e fevereiro de 2016, vide seu conteúdo no link < 

http://www.udesc.br/?id=1991 > da Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitária - 

PROEX/UDESC. 

 

 EDITAL N. 02/2015 - NOVO 

 EDITAL  N. 06/2013 - NOVO E RENOVAÇÃO - 2º SEM./2015 

 EDITAL N. 01/2016 - NOVO E RENOVAÇÃO - 1º SEM./2016 
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PROSUR - 2015-16 

 
2015 2016 

1º Sem. 2º Sem. 1º Sem.* 2º Sem. 
Contemplados 50 56 75 - 
*Solicitantes 
Fonte: DEX-FAED/UDESC 

Semana dos calouros e trote cidadão 

A FAED combate institucionalmente o trote desde período anterior ao estabelecimento das 

leis antitrote em Santa Catarina (Lei Complementar n° 546, de 27 de setembro de 2011, Lei 

15.431, de 28 de dezembro de 2010 e Lei n° 11.158, de 16 de julho de 1999), promovendo as 

práticas voltadas à inclusão, respeito às diferenças, combate aos preconceitos e qualquer 

forma de constrangimento. O Centro atende as prerrogativas presentes na Portaria 298/99 da 

UDESC quanto à observância e cultivo dos valores de civilidade e respeito à dignidade 

humana, bem como a promoção de um clima de congraçamento e respeito na recepção dos 

ingressantes na universidade. Assim sendo, busca banir a cultura do trote violento, abusivo e 

lesivo. Inventariada as providências implementadas na FAED em cumprimento às referidas 

leis antitrote, verifica-se as seguintes ações: 1) Preenchimento de formulário de conhecimento 

e concordância com as leis antitrote, quando do ato da matrícula de alunos novos; 2) 

Designação de comissões para recepção aos calouros e para apurar a realização de trotes na 

FAED; 3) Reuniões temáticas envolvendo comissões e comitês de ensino e extensão, 

departamentos, entidades estudantis e direções de centro; 4) Campanha antitrote em murais, 

páginas eletrônicas, via e-mail, além de encontro institucional com os alunos novos; 5) 

Divulgação de sites e cartilhas antitrote de outras instituições de ensino superior; 6) Criação 

de resoluções universitárias voltadas ao tema em exposição, a exemplo da Resolução N° 

017/2009 – CONSUNI/UDESC, que cria e regulamenta a Política de Inclusão na UDESC, ou 

ainda, da Resolução N° 017/2011 – CONSUNI/UDESC, que definiu as políticas de ações 

afirmativas na UDESC; 7) Suporte de núcleos e laboratórios, a exemplo do LABGEF 

(Laboratório de Relações de Gênero e Família, FAED) e do NEAB (Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros, FAED); 8) Realização de palestras; 9) Suporte administrativo e jurídico em 

eventuais danos morais e materiais praticados nos atos de recepção aos novos membros do 

corpo discente; 10) Participação na organização de eventos, como os jogos e gincana de 

integração e a Semana dos Calouros. 

A FAED ampara o "trote cidadão", que consiste na recepção a novos alunos com a prática de 
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atos de cidadania, envolvendo os estudantes, docentes, técnicos universitários e terceirizados 

em ações solidárias em atenção às necessidades de comunidades carentes, dos movimentos 

sociais, de entidades de amparo social, etc. Prática estabelecida institucionalmente nos anos 

da gestão 2013-16 através de cronograma de atividades e diversões, na Semana dos 

Calouros, acordado e organizado com as chefias departamentais, direção de ensino de 

graduação, direção de extensão, cultura e comunidade, notadamente pelo movimento 

estudantil, bem como laboratórios, núcleos e grupos de estudo. Diga-se de passagem, 

Semana dos Calouros que nos três anos debateu temas candentes para formação dos 

estudantes referentes ao ensino, diversidade, gênero, assistência estudantil e políticas 

afirmativas etc, bem como promoveu a integração através de espaços de cultura. 

 

Políticas afirmativas na FAED e na UDESC - as ações do ERAA-NEAB 
(Espaço de Referência Ações Afirmativas) 

O projeto “Espaço de Referência Ações Afirmativas - ERAA” objetiva a criação de um espaço 

de Referencia e Acolhimento dos alunos oriundos das ações afirmativas. Particularmente 

realiza diversas tarefas: 1) Espaço de Comunicação (mídias em geral)- Fecebook/ Twitter/site/ 

radio; 2) Acolher e Informar os calouros oriundos das ações afirmativas; 3) Manter 

acompanhamento psicopedagógico aos alunos; 4) Manter fomento para suporte financeiro 

aos alunos oriundos das ações afirmativas; 5) Manter espaço de formação e informação aos 

alunos; 6) Desenvolver eventos anuais/semestrais como fórum de debate e 

encaminhamentos; 7) Estabelecer interação entre o espaço de referencia e os cursos pré-

vestibulares/escolas, organizações comunitários e eventos; 8) Estruturar e divulgar biblioteca 

de Referência; 9) Construir espaço de Convivência; 10) Criar um Fórum Permanente de 
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discussão sobre ações afirmativas. A ação é desenvolvida em parceria entre as pró-reitorias 

de ensino, de pesquisa e extensão e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, 

atentando ao que dispõe as Resoluções CONSUNI 017/2011 e 047/2012, que obrigam a 

UDESC a acompanhar e prestar assistências aos estudantes oriundos de grupos sociais 

vulneráveis ou que necessitem de apoio pedagógico, cultural, social e econômico. O Núcleo 

de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

foi criado em 2003 com a finalidade de auxiliar a UDESC, através das atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, na formulação e execução de políticas de promoção da igualdade, de 

valorização da diversidade étnico-racial e desenvolvimento das populações de origem 

africana em Santa Catarina. O Núcleo realiza ações com vista à implementação das Leis 

Federais 10.639/03 e 11.645/08, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e do compromisso assumido pelo Estado 

brasileiro de construir uma proposta de educação consoante com os princípios da diversidade 

étnica, do combate ao racismo, à discriminação, e da promoção de uma sociedade mais justa 

e igualitária.  Ver link: < https://www.facebook.com/eraaneab/?fref=ts > e < 

https://www.facebook.com/neabudesc.sc/?fref=ts >. 

 

A DEX apoiou inúmeras ações voltadas à discussão da inclusão, notadamente através 

eventos promovidos por laboratórios, pelo movimento estudantil, por extensionistas, que 

trataram especialmente de grupos marginalizados, marcados por atributos identitários, 
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negros, mulheres, gays, índigenas, transexuais etc. Prática facilitada pela presença de 

estudiosos do tema, bem como laboratórios, a exemplo do LABGEF – Laboratório de relações 

de Gênero e Família, consoante a filiação do Centro afeto as ciências humanas e educação. 

A cultura e o desporto... 

Ante a necessidade de atualização da Política de Cultura na UDESC (Resolução 084/2011 - 

CONUNI), bem como a inexistência de edital específico de cultura nos últimos cinco anos, a 

DEX buscou mitigar a referida situação através de medidas diversificadas: 1) Apoio as 

semanas acadêmicas, sobretudo no atendimento das demandas para os eventos de caráter 

artístico-cultural, via suporte logístico e financeiro do Centro e da PROEX; 2) Apoio as ações 

de extensão da FAED (editais internos e externos à instituição) envolvendo atividades 

culturais; 3) Participação na organização da Semana da FAED; 4) Apoio aos eventos 

organizados pelo movimento estudantil; 5) Criação do Programa de Extensão: Expresso 

Cultural: Ciência & Arte na FAED via Edital PAEX.  O programa apresentou as seguintes 

diretrizes: a) de ordem acadêmica: com a criação de espaço de cultura na FAED e UDESC; 

na formação técnico-científica, pessoal e social do estudante; na criação e difusão de 

conhecimentos, com a geração de produtos acadêmicos e de comunicação; fomentando a 

interdisciplinaridade; b) de ordem normativa institucional: participação em debates e 

deliberações em favor da atualização da resolução sobre a Política de Cultura da UDESC, a 

partir de debates em comissões, comitês e no conselho universitário; c) de relação com a 

sociedade: através da discussão de temas relevantes à transformação social, orientados pela 

superação da injustiça e desigualdade social; através da relação bilateral com setores e 

segmentos sociais diversos, estimulando e contribuindo com a reflexão sobre a relação 

universidade-comunidade e o seu papel e valor na transformação da sociedade. Merece 

destaque aqui, a organização das comemorações do jubileu de ouro da FAED, em 2013. A 

comemoração alusiva aos 50 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação se  

constituiu em momento especial de avaliação e divulgação de sua trajetória no âmbito do 

ensino, da pesquisa e extensão. A comemoração aproximou 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, tributária do avanço da sociedade catarinense, em 

suas múltiplas determinações, científica, cultural, econômica, política e social. Para maiores 

detalhes, ver o llink: < http://www.faed.udesc.br/?id=117 >. Igualmente destaca-se a SAPO, 
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Semana de Arte Popular, edição 2013 e 2015, que contou com apoio da DEX. Trata-se de 

evento cujo os organizadores foram o DAOM (Diretório Oito de Maio - FAED/UDESC), o 

DART (Diretório Acadêmico de Artes - CEART/UDESC), o Diretório Central do Estudantes - 

DCE/UFSC e o MUP (Movimento Por Uma Universidade Popular), tendo como apoiadores 

além da UDESC, a UFSC, o IFSC e o SINTRASEM. O evento teve como "objetivo principal 

contribuir com a efetivação da função social da universidade pública como espaço público 

para as manifestações artísticas populares, envolvendo não somente a comunidade 

universitária e de estudantes mais as comunidades locais da região de Florianópolis e 

movimentos sociais de Santa Catarina." Inúmeras atividades foram realizadas na UDESC, 

UFSC, IFSC, UNIVALI, FURB, USJ e Casa de Cultura Rio Vermelho: Debates sobre a 

concepção de arte popular, arte engajada, festival de música, dança, teatro, de literatura, 

mostra de artes visuais etc. (Ver: < http://ii-sapo.wix.com/sapo > e < 

https://www.facebook.com/sapo2015/?fref=ts >). Digno de grande destaque é a intermediação 

da aquisição do acervo com mais de 10 mil títulos e objetos pessoais pertencentes a Salim 

Miguel e Êgle Malheiros, que culminou com a criação do Espaço Êgle Malheiros & Salim 

Miguel inaugurado em 2013 no IDCH (Instituto de Documentação e Investigação em Ciências 

Humanas) - < http://www.faed.udesc.br/?id=1095 >.  

   

 

Sobre o desporto, tornou-se realidade em nosso Centro com a participação expressiva de 

discentes, docentes e técnicos universitários nos treinamentos em modalidades desportivas 

diversas, a melhora na performance nos jogos promovidos pela FAED e UDESC (COPA 

DAOM, COPA FAED, JIUDESC e JISUDESC) e instituições externas (JUC'S). Registre-se 

uma média superior a 115 partícipes nos três últimos anos no JIUDESC. Vale referendar a 
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conquista inédita no JIUDESC 2015 para a FAED do primeiro lugar em uma modalidade 

coletiva, futebol society feminino. Tem-se atualmente no Centro um ambiente de valorização 

das práticas desportivas e de real integração, englobando para além dos espaços de 

competição, também as festividades promovidas pela Atlética da FAED. O substantivo avanço 

na promoção da atividade desportiva individual e coletiva, favorecendo as competências de 

ordem educacional e a aptidão física, resulta do relevante papel desempenhado pelos 

afazeres da Atlética da FAED e da presença do Professor Milton Fonseca Pelissari (CEFID), 

que nos últimos seis anos alocou carga horária nas atividades de educação física curricular, 

treinando nas instalações desportivas da ASTEL e do CEFID a comunidade faediana visando 

a boa participação nos eventos desportivos supracitados. Igualmente os técnicos 

universitários da DEX desempenharam importante função, chefiando as delegações e 

prestando suporte administrativo antes, durante e após os jogos.  
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No campo administrativo e pedagógico... 

A FAED se notabiliza 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 (a exemplo das revistas 

PerCursos, Linhas e Tempo e Argumento). Por meio de ações de ensino, pesquisa e 

extensão, há mais de 50 anos a FAED é destaque na educação superior catarinense e 

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

professores, técnicos universitários e alunos, sobretudo oriundos da Região da Grande 

Florianópolis, sendo que o Centro se volta para um novo momento, sua internacionalização. O 

que requer um aparato técnico-administrativo em constante transformação, contemplando 

novas tecnologias gerenciais, como Benchmarking, Melhoria Contínua (Kaisen), Downsizing 

(Enxugamento), Orçamento Participativo, Planejamento Estratégico, capacitação e ampliação 

do corpo técnico, adequação do espaço físico etc. E igualmente de medidas pedagógicas que 

venham aperfeiçoar a qualidade das práticas extensionistas no Centro.  Nesse sentido, a DEX 

efetivou as seguintes realizações no período 2013-16: 

-AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL (DOIS TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS E DOIS BOLSISTAS DE APOIO 
DISCENTE); 
-AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A DEX (SEGMENTO ADMINISTRATIVO E SALA DE USOS MÚLTIPLOS 
PARA OS EXTENSIONISTAS E COMUNIDADE EXTERNA), INCLUINDO ESPAÇO PARA AFAED; 
-APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO (SITE, FACEBOOK, FANPAGE, E-MAIL E MURAL ELETRÔNICO); 
-CRIAÇÃO DO GUIA DO EXTENSIONISTA - FAED/UDESC; 
-CRIAÇÃO DO CATÁLOGO DE EXTENSÃO - FAED/UDESC; 
-SUPORTE AO MOVIMENTO ESTUDANTIL (ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS E APOIO A ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS); 
-ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO NO CONCENTRO DO EDITAL DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA FAED 
DENOMINADO PROCAPT; 
-ELABORAÇÃO DO EDITAL DE APOIO ÀS SEMANAS ACADÊMICAS DENOMINADO PASA; 
-INCENTIVO A ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIREÇÕES (ENSINO E PESQUISA) BUSCANDO A 
CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DA INTERDISCIPLINARIDADE E INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO; 
-DIVULGAÇÃO NO CENTRO DA OFERTA DE RECURSOS EXTERNOS À UDESC (ORIGEM PÚBLICA E PRIVADA); 
-BUSCA POR A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA FAED NOS EDITAIS EXTERNOS, SOBRETUDO O PROEXT/MEC; 
-APERFEIÇOAMENTO DO RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES VIA OPÇÃO DO FORMATO ARTIGO CIENTÍFICO 
(EDITAIS INTERNOS); 
-INCENTIVO A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS DA EXTENSÃO COM QUALIS;  
-APOIO A PARTICIPAÇÃO DOS EXTENSIONISTAS EM VISITAS TÉCNICAS E EVENTOS RELACIONADOS À EXTENSÃO 
(COM ÊNFASE NO PLANO REGIONAL E NACIONAL); 
-VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO VIA PREMIAÇÕES, REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS, BEM 
COMO COMUNICAÇÃO (CATÁLOGO DA EXTENSÃO, REPORTAGENS); 
-VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA FAED - EDITAIS INTERNOS (APERFEIÇOAMENTO DO SIGPROJ, MELHORA DOS 
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PROCEDIMENTOS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (AMPLIAÇÃO DE RECURSOS), NOS PROCEDIMENTOS DE 
RANQUEAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO (PAEX), PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DESTINADA 
AO APERFEIÇOAMENTO DAS RESOLUÇÕES E EDITAIS DE EXTENSÃO, OFERTA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
ADEQUADO (TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS), MELHORA DA INFORMAÇÃO AOS EXTENSIONISTAS ACERCA DOS 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS E BUSCA PELA DESBUROCRATIZAÇÃO QUANTO AO USO 
DAS RUBRICAS); 
-PROMOÇÃO JUNTO AO COMITÊ DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A AMPLIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO AOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO VISANDO A FORMAÇÃO CIDADÃ 
DOS DISCENTES; 
-VISITA AS ESCOLAS E RECEPÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CAMPUS I - ITACORUBI, VISANDO A 
PROMOÇÃO DOS CURSOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS; 
-PARTICIPAÇÃO DAS DISCUSSÕES VISANDO A ELABORAÇÃO DO EDITAL DE CULTURA DA UDESC; 
-CONTRIBUIÇÃO PARA CRIAÇÃO NO CAMPUS I - ITACORUBI DE ESPAÇO DE CULTURA - SEMANA DE CULTURA - 
SAPO; 
-DOTAR A FAED DE PROJETO CULTURAL ("EXPRESSO CULTURAL/CAÇA-TALENTOS" VOLTADO A VALORIZAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DA ARTE E CULTURA DESENVOLVIDAS POR ACADÊMICOS, PROFESSORES E TÉCNICOS 
UNIVERSITÁRIOS); 
-DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS; 
-DIVULGAÇÃO NO CENTRO A OFERTA DE RECURSOS EXTERNOS À UDESC DESTINADOS À CULTURA (ORIGEM 
PÚBLICA E PRIVADA); 
-AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA FAED NOS EDITAIS EXTERNOS; 
-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO); 
-APOIO A CRIAÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA NA FAED (ARENA - COLISEU); 
-PARTICIPAÇÃO NA CONCRETIZAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS NA ÁREA DE 
CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO, VIDE PROJETO PAISAGÍSTICO DA ÁREA OCUPADA PELO ESTACIONAMENTO DOS 
FUNDOS DA FAED; 
-MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ACADÊMICOS POR MEIO DO EDITAL PRAPE E OUTRAS FORMAS DE AUXÍLIO, 
A EXEMPLO DO RU E APOIO PEDAGÓGICO; 
-RENOVAÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DESPORTIVO; 
-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A DEX; 
-APERFEIÇOAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA DEX; 
-CRIAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DAS DIFICULDADES E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEX; 
-PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXTENSÃO, CULTURA E 
DESPORTO; 
-PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS DECISÕES DO COMITÊ DE EXTENSÃO; 
-ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS DA DEX; 
-EFETIVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA NA FAED; 
-INCORPORAR AFAZERES DO RH E PROEX REFERENTES AO PAGAMENTO DE SEGURO DE BOLSISTAS, BEM COMO 
GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DE APOIO DISCENTE; 
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Nota: As imagens utilizadas no corpo do relatório de atividades supra integra os boletins da FAED, cuja jornalista responsável 
é a Técnica Universitária Carolina Hommerding, Assessora de Comunicação da FAED. 

 
ENDEREÇOS E CONTATOS 
 

Direção de Extensão, Cultura e Comunidade – DEX/FAED 

Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 
Av. madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis-SC 

CEP: 88035-001 / Telefone: (48) 3664-8563/8573/8587  

 
Site: www.faed.udesc.br/extensao 

Facebook: www.facebook.com/dex.faed.udesc 
Fan Page: www.facebook.com/FAED.DEX 

E-mail: dex.faed@udesc.br 
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Tel.: (48) 3664-8000 
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