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A atual administração do Centro de Ciências Humanas e da Edu-
cação (Faed/Udesc) termina o ano de 2010 com um saldo positivo 
em termos de investimentos e melhorias nas dependências do Cen-
tro. Mas existem mais motivos para comemorações. Está confirma-
do para janeiro de 2011 o início das obras de construção do novo 
bloco administrativo da Faed, que será construído junto ao atual 
prédio do Centro, no Bairro Itacorubi em Florianópolis. O novo bloco 
proporcionará mais espaço físico para os setores administrativos do 
Centro, ampliando também o ambiente destinado às atividades 
acadêmicas no prédio atual. 

De acordo com o Diretor de Administração da Faed, Prof. Jarbas 
José Cardoso, há dois anos a Direção Geral do Centro tem sido 
incansável na luta por obter a definição do novo bloco administrati-
vo. Nas últimas semanas o processo licitatório apresentou avanços 
significativos. No dia 9 de dezembro foi lançada a habilitação das 
empresas, com a apresentação de documentação técnica e jurídica 
das construtoras interessadas na execução da obra. Segundo o 
Diretor, a previsão é que no dia 3 de janeiro sejam abertos os enve-
lopes de preços para, em seguida, ser decidida qual será a empresa 
vencedora da licitação e que executará as obras de construção do 
novo bloco.  

“A partir deste dia poderemos contatar com a empresa e fazer os 
acertos sobre o início das obras já para janeiro”, explica. Conforme 
determinação da Direção Geral, o objetivo é demonstrar a preocu-
pação da administração em iniciar o canteiro de obras em janeiro, 
aproveitando o recesso escolar para avançar no projeto estrutural. 
O contrato para efetivação dos trabalhos está programado para ser 
firmado entre a empresa vencedora e a Udesc no dia 12 de janeiro 
de 2011. 

De acordo com o Diretor de Administração, a obra do novo prédio 
tem uma previsão de 10 meses de construção, em função de sua 

estrutura e arquitetura. Ele explica que a parte mais complexa da 
construção será a cobertura do prédio, que está sendo licitada con-
comitantemente, mas que acompanhará em tempo hábil todo o 
projeto, para conclusão dentro do prazo programado. “Nossa previ-
são é que até novembro ou dezembro do ano que vem estaremos 
com condições de inaugurar o novo bloco administrativo, com isso 
finalizando todo o complexo do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação”, revela o Diretor. 

A Diretora Geral da Faed, Profª. Marlene de Fáveri, revela que a 
expectativa é terminar o ano de 2011 já com a readequação dos 
espaços para salas de aula e laboratórios no prédio atual e a ocupa-
ção do futuro prédio com todo o setor administrativo. “Este novo 
bloco proporcionará melhores condições de atender às demandas 
das atividade fim da universidade: ensino, pesquisa e extensão, 
ainda com mais qualidade”, completa. 

   Imagem apresenta o futuro bloco que será construído junto ao prédio atual da Faed 

 Novo Bloco Administrativo da FAED 

         Obras iniciam em janeiro 

Comemoração dos 47 anos da FAED 

 e 45 anos da Udesc  

O evento em comemoração 
aos 47 anos da Faed e 45 anos 
da Udesc foi realizado no Dia 
dos/as Professores/as, 15 de 
outubro de 2010, no auditório 
do Centro. Na ocasião foi minis-
trada uma Palestra Magna com 
o Prof. Nereu do Valle Pereira. 

A comemoração contou ainda 
com homenagens à Profª. Ivonir 
Terezinha Henrique e ao Prof. 
Sérgio Schmitz. A apresentação 
do Coral da Udesc abrilhantou o 
evento que encerrou com um 
coquetel de confraternização.  

Profª. Jimena Furlani, Prof. Sérgio  
Schmitz, Profª. Marlene de Fáveri e  
Profª. Ivonir Henrique na Homenagem  
aos Professores/as 
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Na ocasião, a Diretora geral enfatizou o comprometimento da 
equipe de diretores/as da Faed. “A atual gestão prima pela excelên-
cia em todos os setores, o que torna a Faed um Centro de ensino, 
pesquisa e extensão referência na Universidade”. 

   À Comunidade Acadêmica da FAED 
 

Concluímos mais um ano de trabalho! 
Neste período, o diálogo e as ações estiveram comprometidas 

com o ensino em todas as suas esferas, e as demandas de pes-
quisa, extensão e administração foram compartilhadas com êxito. 

Muitos dos compromissos da atual gestão do Centro como 
projetar a Faed no cenário nacional e internacional já estão sendo 
concretizados, e vêm se traduzindo na busca de convênios de 
intercâmbio de professores e alunos; em melhorias na infra estru-
tura dos prédios da Faed e da Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação, futuro Instituto de Pesquisa e Documentação em 
Ciências Humanas; no investimento nos Programas de Mestrado. 
A construção do bloco administrativo é fundamental para que as 
atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão ocor-
ram de maneira adequada e com espaços para a ampliação de 
nossos Cursos e Programas de Pós-Graduação. 

Este segundo número do Boletim Informativo do Centro é fruto 
do trabalho da Assessoria de Comunicação da Faed, setor criado 
com a vinda da jornalista que ingressou através do último concur-
so público, que juntamente com outros técnicos/as, veio para 
somar nos nossos saberes e fazeres cotidianos. Da mesma forma 
passamos a contar com uma equipe de professores/as ingressan-
tes, qualificando ainda mais o Centro. Sejam bem-vindos/as! 

Temos, nas páginas que seguem, relatos que mostram a dinâ-
mica do Centro de Ciências Humanas e da Educação nas diferen-
tes dimensões da vida acadêmica. 

Agradecemos a todos/as que ao longo do último ano estiveram 
comprometidos com a Faed, e desejamos continuar compartilhan-
do e prosperando coletivamente! 

Boa Leitura! 
 

Profª. Dra. Marlene de Fáveri 
Diretora Geral da Faed 

Foi realizado no dia 6 de dezembro, o Encontro de Avaliação de 
2010 da Faed. Participaram da reunião os/as diretores/as, chefes de 
departamento, e coordenadores/as de programas de pós-
graduação, coordenação de estágio e técnicos/as dos diferentes 
setores do Centro. Na oportunidade foram apresentadas as avalia-
ções das atividades realizadas ao longo do ano por cada setor.  

Na abertura do encontro, a Diretora Geral da Faed, Profª. Marlene 
de Fáveri, falou sobre gestão, diálogo e compromisso, além da im-
portância de avaliar as atividades realizadas no Centro ao longo do 
ano. “Este dia é muito importante para observar a Faed, fazer uma 
radiografia do que cada setor está fazendo. Planejar a avaliar são 
atividades fundamentais e já fazem parte da cultura de gestão da 
Faed”, assegurou.  

Após as explanações de cada setor ficou evidente que a Faed 
teve avanços significativos em todas as áreas de ensino, pesquisa, 
extensão e administração, destacando-se a captação de recursos 
externos para aplicação em diferentes projetos; a integração entre a 
graduação e a pós-graduação; a humanização dos espaços coleti-
vos da Faed; as publicações periódicas online das revistas dos pro-
gramas de pós-graduação, bem como publicações impressas dos 
professores; e a importância do Orçamento Participativo.  

Outro fator relevante ressaltado foram as contratações de técnic-
os/as e a ampliação do quadro de professores efetivos, qualificando 
cada vez mais o Centro.  

Ao final foram realizadas discussões, comentários e sugestões 
para o Planejamento 2011, ficando evidenciado que somente com o 
compromisso de todos/as é que faz com que as coisas aconteçam, 
modifiquem e se aprimorem.  

  FAED realiza Encontro     

  de Avaliação de 2010 

Diretores/as, chefes de departamento, coordenadores/as de programas de pós-
graduação, coordenação de estágio e técnicos/as participaram do encontro 

Equipe de diretores/as da Faed 
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A Secretaria de Ensino de Graduação da Faed atenta para o cro-
nograma de matrículas para o primeiro semestre de 2011. 

 

Calouros = Dias 3 e 4 de fevereiro (das 9 às 18h) - Presencial 
na Secretaria de Ensino de Graduação da Faed. 
Veteranos = De 12 a 16 de fevereiro (da 0h do dia 12 até as 23h59 
do dia 16) - Online.  
São considerados veteranos todos/as acadêmicos/as que já realiza-
ram matrícula em pelo menos um período na Udesc, não importan-
do a forma de ingresso. Após o término do 1º semestre cursado na 
Udesc todo acadêmico passa a ser considerado veterano para efei-
tos de matrícula.  
Ingressos Especiais (aprovados para Transferências, Retornos e 
Reingressos em 2011/1) = Dias 17 e 18 de fevereiro (das 8h às 
19h) - Presencial na Secretaria de Ensino de Graduação da Faed. 

 

Uma novidade para as matriculas 2011/1 é a possibilidade de, no 
ajuste de matrícula, o acadêmico realizar a inclusão online de disci-
plinas do outro turno de seu curso. Tal novidade estará disponível 
no ajuste online a partir do dia 19 de fevereiro. A implementação 
desta opção era um sonho da secretaria, para um atendimento mais 
ágil e prático para a comunidade Faediana. 

 

Orientações gerais sobre a matrícula, datas, limite de créditos, 
exame de suficiência, trancamento de matrícula, cancelamento e 
validação de disciplina, dispensa da educação física, disciplinas 
isoladas, e demais informações podem ser consultadas do Portal da 
Faed, no link Secretaria de Ensino.  

Cronograma de Matrículas  

para 2011/1 

 Início das aulas: 21 de fevereiro de 2011 

Aprovado o Regimento do Concentro da FAED 
 

Em reunião do Conselho de Centro - Concentro, realizada em 
15/12/2010 foi aprovado o Regimento desse Conselho, que passa 
a reger as suas reuniões a partir de 2011. 

Já o Regimento Interno do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (Faed) está finalizado pela Comissão, todavia aguarda a 
revisão do Estatuto e Regimento da Udesc para possíveis adequa-
ções.  

      FAED conta com novos/as     

técnicos/as e professores/as 
No ano de 2010 a Faed passou a contar com o apoio de 13 nov-

os/as técnicos/as, ingressantes através de concurso público, além 
da ampliação do quadro de docentes com a contratação de oito 
novos/as professores/as.  

Com este investimento no quadro de recursos humanos do Centro 
o objetivo é qualificar ainda mais as atividades, melhorando a cada 
dia o cotidiano nos diversos setores da Faed. 

Novos/as técnicos/as: 
 Andréia Paternolli - Direção de Administração 
 Carolina Hommerding - Jornalista 
 Danilo Ledras - Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 
 Daiany Bettoni - Setor Financeiro 
 Délio Moreira Cunha - Direção de Ensino de Graduação 
 Fernanda Medeiros - Setor Financeiro 
 Guilherme de Medeiros - Setor de Informática 
 Guilherme Guttler - Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 
 Juliana Stadnik de Lima - Secretaria de Graduação 
 Maria Veronica Aparecida Padilha Matos - Departamentos 
 Rafael Xavier dos Santos Muraro - Setor de Serviços Gerais 
 Rogério Machado Rosa - Direção de Pesquisa e Pós-Grad. 
 Thiago Luiz Torquato - Setor de Informática 

Homenagens! 
A Udesc realizou no mês de novembro de 2010 o 3º Encontro dos 

Servidores da Universidade. O evento contou com homenagens 
aos/às servidores/as com 30 anos de serviço público estadual e 
entrega da Medalha de Mérito Funcional 2010 para os/as servid-
ores/as mais votados de todos os Centros.  

Na solenidade duas professoras e um professor da Faed foram 
agraciados. Receberam a Medalha de Mérito Funcional Udesc 2010 
a professora Ivonir Terezinha Henrique e a técnica Noeli Salomé 
Pereira. O professor Ricardo Wagner Ad Vincula Veado recebeu o 
Certificado de 30 anos de Serviço Público Estadual.  

Parabéns aos homenageados! 

Novos/as professores/as: 
 Adilson de Ângelo Lopes Francisco - Depto. Pedagogia 
 Cláudia Mortari Malavota - Depto. História 
 Edna Lindaura Luiz - Depto. Geografia 
 Flávia de Mattos Motta - Depto. Ciências Humanas 
 Geysa Spitz Alcoforado de Abreu - Depto. Pedagogia 
 Julice Dias - Depto. Pedagogia 
 Mariana Rangel Joffily - Depto. História 
 Viviane Trindade Borges - Depto. História 

PPGE da FAED eleva conceito no CAPES 
 

Na avaliação dos Programas de Pós-Graduação realizada pela 
CAPES do último triênio, o Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação/Mestrado (PPGE) da FAED teve seu conceito aumentado 
para 4. De acordo com o coordenador do PPGE, Prof. Celso João 
Carminati, isto representa um avanço e evidencia o compromisso 
dos/as professores/as, alunos/s, servidores/as e da instituição com 
o curso. “Para consolidar ainda mais nossas ações no PPGE, as 
duas linhas de pesquisa  vem tendo destaque enquanto representa-
ção em sociedades, fóruns de debates, organizando e participando 
de eventos e publicações em nível nacional e Internacional”, acres-
centa o coordenador. No próximo ano, o PPGE receberá o profes-
sor Dr. Marcus Levy Bencostta como professor visitante. 

    Equipe Direção Geral da FAED 2010 
Diretora Geral:   Profª. Dra. Marlene de Fáveri 
Assistente da Direção: Darli Damian da Silva 
Secretária dos Departamentos: Rosane Rosa Ramos da Silva 
Assessora de Comunicação: Carolina Hommerding 
Assistentes Bolsistas: Luanda Wilk; Pâmela Caroline Machado; 
Henderson Assunção de Lima 
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  Atividades da  Extensão realizadas em 2010 
Encontro de Extensão - Laguna - Maio 2010 
 

Debaixo de muita chuva, o Encontro ocorreu na cidade de Laguna 
nos dias 12 e 13 de maio e teve início com um grande atraso. A 
Delegação da FAED, Coordenada pela Diretora Profª. Jimena foi 
composta pelas/os professoras/es Janice Gonçalves (HST), Márcia 
Ramos (HST), Bárbara Giese (HST), Rafael Hagemeyer (HST), 
José Cláudio Morelli Matos (DCH). Além dos seis docentes, estive-
ram presentes 19 acadêmicas/os Bolsistas de Extensão. 

  Exposição Itinerante Banners - Junho 2010 
 

Realizada no Hall de Entrada da FAED, junto ao bambuzal, a 
mostra apresentou os banners recebidos do V Encontro de Exten-
são da UDESC (CERES - Laguna - 12 e 13 de maio). A FAED rece-
beu uma amostragem de 26 banners que foram espalhados pela 

Visita do Prof. Alfredo Balduíno - Junho 2010 
 

 A Direção de Extensão rece-
beu no dia 17 de junho o 
Prof. Alfredo Balduíno, para 
proceder a uma análise técni-
ca dos itens que compõem os 
arquivos do SIGPROJ 
(Sistema de Informação de 
Gestão de Projetos, do Minis-
tério da Educação), de relatórios finais e de pedidos de Ações No-
vas. Na ocasião, a Profª. Jimena apresentou uma série de mudan-
ças e modificações sugeridas pelos/as docentes, pela Comissão de 
Extensão do Centro e pela análise da Técnica Gisele. Balduíno 
deixou a FAED afirmando que entraria em contato com os técnicos 
do MEC para solicitar uma visita à UDESC, visando fazer as altera-
ções no SIGPROJ, para torná-lo um programa mais fluente, rápido 
e facilitador. Estamos aguardando essa visita! Quando será? 

Exposição de Álbuns de Figurinhas das  
Copas do Mundo - Junho 2010 

 

No dia 29 de junho (terça-feira), foi realizada na FAED a Exposi-
ção dos Álbuns de Figurinhas das Copas do Mundo de Futebol. A 
mostra foi no espaço de convivência, no 3º andar da FAED, em 
frente à Direção de Extensão e Sala dos Professores. Na oportuni-
dade foram expostos álbuns originais das Copas de 1990, 1994, 
1998, 2002, 2006 e 2010. 

O destaque foi uma curiosa replica de álbum da Copa de 1982, 
além de catálogos ilustrados das Copas de 1950, 1954, 1958, 1962 
e 1966. A exposição contou ainda com um catálogo italiano com os 
álbuns comercializados na Europa, das Copas de 1970, 1974, 1978, 
1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002. Álbum de Figurinha é história! 
Figurinha também é Cultura! 

Primeiros Socorros  
 Atendimento à Comunidade 

 

Desde maio de 2010 a Direção de Extensão conta com material 
de Primeiros Socorros destinado à comunidade de técnicos/as, 
docentes e discentes da FAED. Estão à disposição: Absorvente 
íntimo; Termômetro; Algodão; Gase; Ataduras/bandagens; Bandaid; 
Esparadrapo; Luvas de procedimento de látex. A Direção de Exten-
são considera que questões que envolvem saúde individual e coleti-
va devem ser tratadas com prioridade e seriedade. Estes itens dis-
poníveis à comunidade visam oferecer mais conforto diante de ne-
cessidades e imprevistos. 

 Composição da COMISSÃO de EXTENSÃO da FAED  
 (A partir de 18 de agosto de 2010): 

 
Presidente – Profa. Jimena (Diretora de Extensão)  
Secretária – Técnica Universitária Gisele  
DH – Profa. Márcia Ramos 
         Suplente - Profa. Bárbara 
DBI – Profa. Maria Lourdes 
   Suplente - Profa. Elisa Corrêa 
DG – Profa. Vera Dias 
         Suplente - Prof. Francisco  
DCH – Profa. Canella 
    Suplente - Prof. Tito Sena  
DPED – Profa. Denise Medeiros 

Profª. Janice Prof. Rafael 
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Entre os dias 2 e 5 de junho de 2010, o campus da UDESC em 
Ibirama recebeu o JIUDESC 2010, Jogos de Integração da UDESC. 
O evento contou com a participação de cerca de 120 alunas/os da 
FAED.   

Na abertura do evento estiveram presentes o Reitor da Udesc, 
Prof. Sebastião Iberes Lopes Melo, a Diretora Geral da FAED, Profª. 
Marlene de Fáveri, o Diretor de Administração da FAED, Prof. Jar-
bas Cardoso e a Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da 
FAED, Profª. Jimena Furlani. 

De acordo com a Diretora de Extensão, a participação de todos/as 
foi fundamental no processo de representação da FAED. “Temos a 
certeza que houve o máximo de esforço e empenho por parte dos/
as estudantes, em todas as modalidades, em todos os jogos e nas 
tarefas da Gincana. Todos os resultados são merecedores de  nos-
so reconhecimento e nos deixam muito orgulhosas/os”, destacou. 

Nesta edição dos jogos a FAED ganhou 2 ouros, 1 prata e 5 bron-
zes. Para melhorar ainda mais o desempenho da FAED nas próxi-
mas edições, as Direções Geral, de Extensão e de Ensino continu-
am disponibilizando o Prof. Milton Pelissari (CEFID) com carga ho-
rária para o treinamento de alunos/as. 

A FAED parabeniza a Associação Esportiva da FAED (AEFAED) 
que fez a organização dos/as atletas e contatos com a PROEX e a  
DEXT/FAED. Parabeniza também a Pró-Reitoria de Extensão e sua 
Coordenadoria de Eventos - Professor Renildo Nunes. 

        Jiudesc 2010  
A maior delegação da história da FAED 

Resultados da FAED no Jiudesc 2010:  

800 METROS RASOS - FINAL POR TEMPO: 
   1º lugar - Henderson Lima - FAED 
CANASTRA: 
   1º lugar - Júlia e Thays - FAED 
SALTO EM ALTURA: 
   2º lugar - Luiza Fonseca - FAED 
10.000 METROS RASOS - FINAL POR TEMPO: 
   3º lugar - Ronan Prochnow - FAED 
100 METROS RASOS - FINAL POR TEMPO: 
   3º lugar - Juan di Martino - FAED 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ATLETISMO: 
   3º lugar - FAED 
FUTSAL MASCULINO: 
   3º lugar - FAED 
XADREZ FEMININO: 
   3º lugar - Camila Evaristo da Silva - FAED 

Diretoras/or da Faed com Reitor da Udesc na abertura dos jogos 

 2008 2009 2010 2011 
PROGRAMAS de Extensão 11 11 11 12 

AÇÕES VINCULADAS aos  
Programas 

44 42 39 45 

PROJETOS Isolados 12 08 05 05 

EVENTOS Isolados 04 03 02 02 

RECURSOS Financeiros R$ 72.186,86 66.306,96 77.750,00 80.666,40 

BOLSAS de Extensão 28 29,5 32 30 

A Extensão na FAED 

Quadro comparativo dos últimos 4 anos - Fonte: DEXT/FAED 

  Boletim Informativo FAEDBoletim Informativo FAED  0505   



          Ações da Direção de Administração em 2010 

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR DEPARTAMENTOS EM 2010 

 
  Fonte: Direção de Administração (Relatório do Setor de Finanças e Contas) 

Departamento Orçamento Participativo em 2010  

Programado  Executado   

Diárias Passagem/ Locação de veículo Diárias Passagem/ Locação de veículo 

DBI R$ 13.788,42 R$ 27.956,69 R$ 6.215,64 R$ 12.388,64 

DG R$ 26.395,53 R$ 53.518,22 R$ 14.829,13 R$ 50.452,40 

DH R$ 19.500,11 R$ 39.537,41 R$ 10.620,14 R$ 37.998,98 

DPED R$ 19.856,68 R$ 40.260,38 R$ 9.710,77 R$ 21.631,78 

DCH R$ 11.209,25 R$ 22.727,30 R$5.737,51 R$ 16.298,38 

Total R$ 90.750,00 R$ 184.000,00 R$ 47.113,19 R$ 138.770,18 

Orçamento Participativo 2010 
 

Fazendo um balanço do orçamento participativo de 2010, o Dire-
tor de Administração da Faed, Prof. Dr. Jarbas José Cardoso, expli-
ca que conforme previsto no documento aprovado pelo Concentro 
em fevereiro de 2010, foi realizado um acompanhamento na implan-
tação e implementação do orçamento. Para isso foram produzidos 
extratos mensais aos chefes de departamento, visando acompanhar 
a execução do orçamento de cada departamento. De agosto até 
dezembro de 2010 foram realizadas reuniões da Comissão de Ad-
ministração e Planejamento para avaliação da experiência, com o 
objetivo de verificar as condições das variáveis utilizadas para o 
modelo, e possíveis alterações ou melhorias em função do orça-
mento 2011.  

“Após diversas reuniões, no final deste semestre, houve uma 
ponderação de alguns membros da comissão solicitando a revisão 
de algumas variáveis em função de problemas na implementação 
do orçamento no Departamento de Geografia. Então ficou definido 
que no dia 13 de dezembro seriam feitas algumas simulações visan-
do definir o conjunto de variáveis que ficariam e o peso que elas 

teriam na implementação do orçamento de 2011”, esclareceu o 
Diretor. Para isso foi feita uma viagem à Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), de 8 a 10 de dezembro, quando em conjunto com 
os professores Paulo Moreira (UEM), José Santo (UEM) e Rogério
(UEM), os professores Divino Ignacio Ribeiro e Jarbas Cardoso, 
foram analisar os pedidos da Comissão de Administração e Planeja-
mento visando alterar os percentuais e os pesos para que melhor 
acomodassem as reivindicações da comissão. 

Duas simulações possíveis foram apresentadas no dia 13 de de-
zembro em função das demandas da comissão. Os assessores da 
UEM e os professores Jarbas e Divino da Faed, sugeriram à comis-
são que fosse mantido 40% da variável histórica neste ano para 
efeito da distribuição do orçamento em 2011. 

Na ocasião foi elaborado um documento final que irá à apreciação 
do Conselho de Centro em uma reunião extraordinária prevista para 
fevereiro de 2011, conforme definido pela Direção Geral da Faed. “A 
partir deste momento teremos a definição dos valores que ficarão 
para cada departamento e novamente será acompanhado toda a 
parte de implementação e aplicação do orçamento durante o ano de 
2011”, afirma o Diretor de Administração. 

  Calendário de Licitação 2011 
 Acessar no seguinte endereço:  
 http://www.udesc.br/make_page.php?id=170 

Diretor de Administração:  
  Prof. Dr. Jarbas José Cardoso 
  Andréia Paternolli - Assessora 
 

Assessores e Colaboradores: 
   

Finanças e Contas: 
  Simone Barreto - Coordenadora 
  Daiany Bettoni 
  Fernanda Medeiros 
  Cláudia da Silva 
Serviços Gerais: 
  Rosi Maria de Souza Pocovi - Coordenadora 
  Rafael Xavier dos Santos Muraro 
 

Equipe Direção de Administração 

Setor de Pessoal: 
  Sandra Gorete Hoffmann - Chefe de Setor 
Setor de Informática: 
  Prof. Divino I. Ribeiro Junior - Coordenador 
  Lourival Francisco 
  Thiago Luiz Torquato 
  Guilherme de Medeiros 
Setor de Patrimônio: 
  Sílvio Antônio Botto Guimarães - Chefe de Setor 
Setor de Almoxarifado: 
  Vanilda Machado - Chefe de Setor 
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Espaços de Convivência da FAED recebem melhorias 

Aquisição de Equipamentos e Mobiliários 
 

O ano de 2010 se destacou como um período de constantes me-
lhorias na aquisição de equipamentos e mobiliários e nos espaços 
de socialização e convivência na Faed. A dedicação das Direções 
Geral, de Administração, e de Extensão, Cultura e Comunidade 
viabilizou a implantação de novos bancos, mesas de xadrez, lixei-
ras, e coletores seletivos, que deixaram os ambientes da Faed ain-
da mais organizados e aprazíveis, proporcionando bem estar a toda 
a comunidade acadêmica. 

De acordo com a Direção de Administração, entre o segundo 
semestre de 2009 e o segundo semestre de 2010, foi investido um 
montante de mais de R$ 1,3 milhão em equipamentos e mobiliário 
no Centro. “Dentre estes equipamentos estão aqueles de projetos 
de pesquisa (PAP), projetos de ensino (PRAPEG), projetos de ex-
tensão (PAEX), e recursos provenientes de dois convênios externos 
(PRODOCÊNCIA e FINEP) e com recursos do orçamento do Cen-
tro”, explica o Diretor de Administração, Jarbas José Cardoso.  

Recursos do FINEP foram significativos para aquisição de equipa-
mentos de ponta como provedores, microcomputadores, scanners, 
plotter, para os laboratórios do futuro Instituto de Pesquisa e Docu-
mentação em Ciências Humanas que está sendo criado, e que está 
em tramitação nos colegiados superiores. 

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NA FAED  
2º Semestre/2009 ao 2º Semestre/2010 

 
 Fonte: Direção de Administração (Patrimônio, Almoxarifado e Finanças e Contas) 

Especificação do Bem Adquirido 
  

Quantidade Valor 

Mobiliários Diversos (Laboratórios, Direções,  
Sala Professores, etc). 

  

163 peças R$ 481.091,00 

Equipamentos de Informática (micro+notebook) 150 equipamentos R$ 506.994,03 

Equipamentos de Som/Vídeo (datashow, câmeras,  
filmadoras, gravadores,etc) 

  

92 equipamentos R$ 158.857,13 

Impressoras 
  

9 R$ 20.715,72 

Materiais Diversos (Telas, Fragmentadora de papel,  
kit de ferramentas, carro e carrinho, etc.) 

  

241 unidades R$ 146.458,09 

  TOTAL R$ 1.314.115,80 

Em 2010 a Direções Geral e a Direção de Extensão, Cultura e 
Comunidade, solicitaram melhorias no ambiente de convivência 
entre os técnicos, alunos e professores. “Fizemos um esforço para 
aquisição de bancos e mesas de jogos, para que a comunidade 
aproveite toda a parte de arborização existente em volta do Centro 
e que é convidativa, também distribuímos lixeiras pelo pátio, hall de 
entrada e corredores, com uma preocupação ecológica”, salienta o 
Diretor. Quanto ao mobiliário, o diretor acrescenta que a atual admi-
nistração vem investindo no prédio da Faed, porém já pensando no 
mobiliário e equipamentos para o Novo Bloco Administrativo que 
será construído no ano que vem.  

 

Manutenção do prédio da FAED 
 

Outra preocupação da equipe diretiva da Faed se concentra em 
zelar pelo prédio, evitando assim que fique danificado e tenha pro-
blemas de uso no futuro. “Executamos manutenções semestrais, 
porém este ano fizemos uma manutenção mais cuidadosa, pintando 
as pilastras, corredores, salas, e revestindo paredes com azulejos, 
visando facilitar a limpeza do prédio”, salienta o Diretor de Adminis-
tração. Segundo ele, esta preocupação em proporcionar ambientes 
agradáveis e convidativos para o estudo e a convivência das pesso-
as é uma marca da atual administração da Faed. 

Novos bancos, mesas de xadrez, lixeiras, e coletores seletivos deixaram os ambientes da Faed ainda mais organizados e aprazíveis 
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Avaliação Institucional e a Formação Docente na Educação Básica e 

Superior são marcas da Direção de Ensino em 2010 

A Avaliação Institucional constitui o grande desafio das institui-
ções de ensino superior, principalmente, por ser um processo que 
retrata aspectos internos e, com isso, são expostas diferenças ideo-
lógicas, políticas, econômicas, culturais, enfim, tudo o que conceitua 
e caracteriza o ato de auto-avaliar-se.  

A Direção de Ensino de Graduação da Faed vem abarcando este 
desafio, por entender que a avaliação é um instrumento valioso por 
provocar reflexões acerca do trabalho desenvolvido e balizadora no 
sentido da busca de maior qualidade. A clareza de que a Avaliação 
Institucional deve ser compreendida e assumida como prestação de 
serviços de qualidade à sociedade, faz a Direção ter como meta a 
busca constante da excelência na produção, sistematização e de-
mocratização do saber. O grande propósito das ações está em pro-
mover o aperfeiçoamento constante dos agentes internos e exter-
nos envolvidos em todo o processo. 

Neste contexto, a preocupação com a DOCÊNCIA, tanto com 
relação à educação superior, quanto com a educação básica vem 
tomando corpo em atividades voltadas à discussão sobre a educa-
ção e formação como campo fértil de trabalho. 

A necessidade em acompanhar as rápidas transformações sociais 
e culturais, em que a própria competitividade, o impacto da informa-

ção do mundo tecnológico e científico estão em constante mudança, 
além dos problemas vivenciados pelas escolas com relação à plura-
lidade de teorias, o trabalho com as diversidades e o emergir da 
violência, vêm praticamente impondo ao educador/a a necessidade 
de constante capacitação. 

Em 2010 a Direção de Ensino de Graduação da Faed promoveu 
encontros de profissionalização docente onde a formação se consti-
tui e simboliza um veículo para a democratização das formas de 
pensar e fazer o ensino. Esses momentos foram oportunizados 
através das discussões teórico-metodológicas específicas de cada 
área de conhecimento, conforme necessidade expressa através de 
projetos, convênios externos, além dos seminários, palestras e se-
manas destinadas aos cursos para organização de suas temáticas, 
com participação efetiva dos núcleos temáticos e laboratórios. 

A Direção de Ensino tem manifestado essa preocupação estimu-
lando ações voltadas à capacitação e se responsabilizando por uma 
série de atividades dirigidas à formação de seus docentes, extensi-
va a comunidade externa. Para tanto contou com a participação de 
palestrantes de diversas universidades, possibilitando o intercâmbio 
de conhecimento e construindo uma identidade quanto ao desfio da 
formação no ensino superior e no ensino básico. 

Imagens de momentos 
da Formação Docente 
em 2010 
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Eventos articulados pela Direção de Ensino de Graduação em parceria com outras IES, 

sistemas de ensino, departamentos, núcleos, laboratórios e com o apoio  
sempre presente de todas as Direções do Centro: 

O ensino superior tensões e desafios 

Data: 08 de fevereiro de 2010 
Local: Auditório da FAED 
Participação: 64 educadores/as 
 

Fórum Catarinense de Educação Infantil 

Local: Centro Multiuso São José 
Data: 30 de Junho de 2010 
SME Florianópolis - SME São José 
Participantes: 678 educadores/as 
 

I Simpósio Catarinense Diversidade Cultural Religiosa 

Local: Auditório do Colégio Maria Luiza de Melo (São José) 
Data: 01 e 02 de Julho de 2010. 
Participação: 288 educadores/as 
 

Palestra: O ensino superior em tempos de crise do capital 

virtualizado e da individualização social pós moderna: o 
exemplo das diretrizes para o curso de pedagogia 
Palestrante: Profa. Dra. Regina Célia Linhares Hostins  
Local: Auditório FAED 
Data: 09 de Julho de 2010. 
Participação: 36 educadores/as 
 

Palestra: Ensino de Graduação em debate – ENADE e NDE  

Data: 09 de julho de 2010 
Local: Auditório da FAED 
Participação: 59 educadores/as 
 

Palestra: Educação e Culturas Infantis 

Palestrante: Prof. Dr. Manuel José Jacinto Sarmento Pereira 
Local: Auditório da FAED 
Data: 22 de Julho de 2010 
Participação: 187 educadores/as 
 

Palestra: Docência universitária: que espaço é este? 

Dia 09 de agosto de 2010 
Local: Auditório da FAED 
Participação: 87 educadores/as 

Encontro de Educação de Jovens e Adultos em debate 

Local: Auditório da FAED 
Data: 15 de Setembro de 2010 
Participação: 139 educadores/as 
 

I Simpósio  Catarinense de Alfabetização 

Local: Centro Multiuso São José 
Data: 23 e 24 de Setembro de 2010. 
Participação: 334 educadores/as 
  

Palestra Alfabetização da diáspora: Educação das relações 

étinicoraciais e ensino de história e cultura afro-brasileiras 
Palestrante: Prof. Dr. Paulo Vinícius Baptista da Silva 
Local: Auditório da FAED 
Data: 30 de Setembro de 2010 
Participação: 29 educadores/as 

Equipe Direção de Ensino de Graduação em 2010 
DIRETOR:  
 Professor Dr. Lourival José Martins Filho 
POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO:  
 Sandra Célia de Cisne 
CURRÍCULOS E PROGRAMAS:  
 Delio Moreira Cunha 
MOVIMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
Bolsistas de apoio discente:  
 Rafaela Teixeira Ribeiro e Gabriela Schiele Paz 
SECRETARIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO:  
 Fernando Meira Júnior, Juliana Stadnick de Lima, Soraia  
 Framarim Carpes Hulse e Tânia Julieta Andrade de Moraes 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS:  
 Professora Cristiani Bereta da Silva  

Alunos de Graduação  

na FAED em 2010/2: 
 

História ...............................................  205 
Geografia ............................................. 133 
Pedagogia ............................................ 302 
Biblioteconomia .................................. 114 
   
TOTAL .................................................. 754 

Abertura I Simpósio Catarinense Diversidade Cultural Religiosa 

Semana de Planejamento 
e Formação Docente 2010 
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  Equipe Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

Diretora: 
 Profa. Dra. Gláucia de Oliveira Assis 
Secretaria Pós-Graduação: 
 Gabriela Vieira, Noeli Salomé Pereira, Tânia Foletto Ajalla 
 Ribeiro, Wilma Bertoldi Gonçalves 
Setor de Publicações: 
 Anderson Mendes, Fabiana Teixeira da Rosa, Rogério 
 Machado Rosa 
Setor da Pesquisa: 
 Marília de Castro Schenkel, Rita de Cássia Silvano 
Manutenção: 
 Manoel Ari Amorim  

 Atividades da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação em 2010 

PROEVEN 
 

No primeiro semestre de 2010 a Faed teve sete professores/as  
contemplados/as pelo Edital do Programa de Auxílio à Participação 
em Eventos – PROEVEN: 

 

 Francisco Henrique de Oliveira - XXIV FIG International con-

gress 2010 - (11 a 16/04/2010 - Sydney/Austrália) 

 Silvia Maria Fávero Arend - VI Congresso Del CEISAL - (30/06 a 

03/07/2010 - França) 

 Gláucia de Oliveira Assis - Between Past and Future: Oral His-

tory, Memory and Meaning - (07 a 11/07/2010 - Praga-República 
Tcheca) 

 Isa de Oliveira Rocha - 12th World conference on Transport 

Research - (11 a 15/07/2010 - Lisboa - Portugal) 

 Emerson Cesar de Campos - XVI International Oral History 

Conference Between Past and Future: Oral History, Memory and 
Meaning - (07 a 11/07/2010 - Praga-República Tcheca) 

 Reinaldo Lindolfo Lohn - (VI Congresso del CEISAL - 30/06 a 

03/07/2010 - França) 

 Mariane Alves Dal Santo - (XXIV FIG International Congress 

2010 - 11 a 16 de abril de 2010 - Sydney - Austrália) 
 
O PROEVEN tem por finalidade apoiar os pedidos de auxílio para 

participação de docentes pesquisadores/as, no exterior, em eventos 
científicos, tecnológicos e artístico-culturais, como congressos e 
similares. O valor dos recursos financeiros alocados para o Progra-
ma corresponde a 10 passagens internacionais de ida e retorno e 
40 diárias internacionais, 4 diárias por participante, contemplando 
10 auxílios de participação em eventos no exterior. 

      I Congresso de Iniciação Científica  

                      e Pós-Graduação 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, reali-
zou entre os dias 13 e 16 de setembro de 2010 o I Congresso de 
Iniciação Cientifica e Pós-Graduação – I CICPG. 

À Direção de pesquisa e Pós-Graduação – DPPG/FAED – foram 
destinados dois espaços para as apresentações dos resultados dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos entre agosto de 2009 e julho de 
2010 por professores/as coordenadores/as do Centro.  

No total apresentaram-se acadêmicos, que receberam bolsas 
para projetos conforme a distribuição a seguir: 11 do Departamento 
de Ciências Humanas; 13 de Geografia; 18 de História; 8 de Peda-
gogia e um de Biblioteconomia. O número de projetos de pesquisa, 
contemplados com bolsas de iniciação científica, distribuído por 
Departamento foi o seguinte: 5 de Ciências Humanas; 11 de Geo-
grafia; 10 de História; 5 da Pedagogia e um de Biblioteconomia. 

Destaque-se, também, que alguns/as coordenadores/as desenvol-
vem projetos sem bolsa de pesquisa, contando com 16 bolsistas na 
modalidade voluntária - PIVIC.   

Atualmente, a FAED conta com 54 bolsas de iniciação científica 
distribuídas em 34 projetos de pesquisa desenvolvidos por profes-
sores(as) dos diversos departamentos. 

Foram concedidas pelo Edital FAPESC 5 bolsas de iniciação cien-
tífica para projetos de pesquisa de professores(as) do Centro. 

Conquistas em 2010 
 

Criação da Pós-graduação em Gestão de Riscos de Desastres 

para o Desenvolvimento Socioambiental 
 

Resultado do Coleta Capes - objetivos alcançados: 2 progra-

mas mantiveram suas notas e 1 programa subiu para conceito 4 . 
 

A avaliação do coleta destaca a importância de termos um 

Centro de Documentação e a necessidade de maiores contatos dos 
programas com instituições externas., bem como de melhoria na 
infra-estrutura. 

 

Quanto à política de incentivo a convênios e intercâmbios ocor-

reu uma viagem à Universidade de Boras, na Suécia, para intercâm-
bio com a Graduação e pós, e os programas de Mestrado que tem 
investido na busca de parcerias com outros programas de pós-
graduação no exterior. 

Entrega do Prêmio Jovem Pesquisador, referente às apresenta-

ções do resultado das pesquisas desenvolvidas, durante o I CICPG/
XX Seminário de Iniciação Científica às seguintes acadêmicas:  

1º lugar - Marilia Gabriela Petry - “Objetos da escola: cultura mate-
rial da escola graduada (1870-1950)” - Orientadora: Vera Lúcia Gas-
par da Silva;  

2º lugar - Raquel da Veiga Pacheco - “Desenvolvimento de uma 
proposta de protótipo de programa de TV educação sexual em de-
bate como subsídio em processos de formação continuada de edu-
cadores” - Orientadora: Sonia Maria Martins de Melo. 

Profª Gáucia de Oiveira Assis e Profª Marlene de Fáveri com a Reitora da 
Universidade de Boras, Lena Nordholm 
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Consórcio em Educação e Diversidade 
CAPES/FIPSE - Mobilidade Acadêmica 

 

A Faed recebeu nos dias 22 e 23 de setembro, professores/as de 
três Universidades dos EUA: Ashland University, Georgetown Col-
lege e Brigham Young University, que são parceiras do Centro no 
Consórcio em Educação e Diversidade, aprovado pelo edital de 
Cooperação Internacional da CAPES/FIPSE.  

Os visitantes participaram de um encontro com as Direções, Che-
fias dos Departamentos, Coordenadores/as dos Mestrados e Profe-
ssores/as da Faed, onde trataram sobre a parceria de Mobilidade 
Acadêmica. Os docentes apresentaram à comunidade acadêmica 
da Faed o processo seletivo para 12 bolsas de mobilidade acadê-
mica para os próximos três anos com as Universidades dos Esta-
dos Unidos. Ao longo desse período o projeto prevê o recebimento 
pelo Centro também de doze alunos das universidades parceiras 
americanas e a realização de missões de trabalho internacional 
para os coordenadores do projeto nos EUA e no Brasil. 

No Brasil, a Faed tem como parceira a Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, e o projeto tem a coordenação da parte 
brasileira da Profª. Dra. Geovana Mendonça Lunardi Mendes 
(Faed/Udesc) e da parte americana da Profª. Dra. Carla Abreu Ellis
(Ashland University). 

1111   

Apoios realizados pela DPPG em 2010 
Aos Grupos de Pesquisa a DPPG/FAED tem divulgado os prin-

cipais editais e prazos de submissão aos mesmos. Realiza periodi-
camente reuniões e mantém contato com os/as Líderes dos Grupos 
de Pesquisa, buscando o fortalecimento dos Grupos inclusive du-
rante as apresentações no I CICPG/XX Seminário de Iniciação Ci-
entífica FAED/UDESC.  

Aos/às professores/as pesquisadores/as é disponibilizado apoio 

técnico dos servidores na gestão dos recursos  do PAP, referente à 
burocracia na liberação dos recursos, inclusive de órgãos de fomen-
to externos. 

No preenchimento do Coleta CAPES a Secretaria de Pós-

Graduação elaborou uma apresentação focada aos Programas  e 
realizou análise dos currículos Lattes  para os/as coordenadores/as 
para que fossem feitas as atualizações e/ou correções necessárias. 

Foi possível o lançamento das edições das revistas: Linhas, 

vol.11, n.1, 2010; PerCursos, vol.11, n.1, 2010 e Tempo e Argumen-
to, vol.2, n.1, 2010. Simultaneamente a DPPG – Setor de Revistas 
está organizando o lançamento das edições: Linhas, vol.11, n.2, 
2010; PerCursos, vol.11, n.2, 2010; Tempo e Argumento, vol.2, n.2, 
2010. 

        Ações da Direção de Pesquisa  

                        e Pós-Graduação 
 

Elaboração e submissão ao Edital FINEP 01/2009, que garantiu 

depois da criação, a implantação do Instituto de Pesquisa e Docu-
mentação em Ciências Humanas. Com isto foi possível a manuten-
ção do espaço físico que irá utilizar, além da modernização dos 
laboratórios. 

Com este Edital o Centro foi contemplado com R$470.000,00 para 
reforma do prédio da DPPG/FAED, localizado na Rua Visconde de 
Ouro Preto no Centro de Florianópolis, além de R$ 150.000,00 pelo 
Edital CAPES. 

 

Criação do Projeto de Extensão “Memória Científica da FAED” 

– como parte da implantação do IDCH – Instituto de Pesquisa e 
Documentação em Ciências Humanas.  

O objetivo é realizar o levantamento de 20 anos de pesquisa na 
FAED/UDESC e disponibilizará os resumos das mesmas em um 
repositório digital, plataforma DSpace do IBICT para acesso ao 
público, dentro do programa de “arquivos abertos”. 

    Rede KIPUS 
No dia 9 de setembro de 2010 a Faed recebeu a visita da Profª. 

Guadalupe Teresinha Bertussi, da Universidade Pedagógica Nacio-
nal – UPN, e de Aurora Elizondo Huerta, Secretária Acadêmica, 
representando a Reitora da Universidade.  

Na oportunidade as visitantes apresentaram a Rede KIPUS, uma 
rede de conhecimento que conta com apoio da UNESCO e mais 11 
universidades latino-americanas, dentre elas a UFMG, que é uma 
rede de apoio voltada para a formação docente visando fomentar 
políticas públicas que melhores a atuação docente e o ensino nas 
escolas. Esta rede atua em cursos, projetos institucionais, progra-
mas de intercâmbio de professores e alunos e, dentre seus projetos, 
está um doutorado com foco na formação de professores e políticas 
públicas que estão sendo desenvolvidas em várias universidades da 
América Latina. 

As professoras se interessaram pelas pesquisas desenvolvidas no 
Mestrado em Educação, na área de História da Educação, Novas 
Tecnologias, relações de gênero e sexualidade, e propuseram um 
plano de trabalho visando estreitar um convênio entre as duas uni-
versidades. A parceria deverá resultar na possibilidade de mobilida-
de de alunos e professores nos programas oferecidos pela universi-
dade, além de futuros eventos e projetos conjuntos. Um seminário 
já está previsto para o próximo ano: “Diálogos Brasil México - Edu-
cação, Diversidade, e Formação Docente”, e contará com  a partici-
pação de professores do México. 

Profª. Gláucia, Profª. Marlene, as visitantes Profª. Guadalupe e a  
Secretária Acadêmica Aurora, com a Profª. Maria Conceição 

Professores/as das universidades dos EUA reunidos na Faed 
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Professora da FAED vence Prêmio de  

Pesquisa  Memórias Reveladas 2010 
 

A Professora Mariana Joffily, do Departamento de História da 

Faed, foi uma das três vencedoras, sob o pseudônimo de "Ana Ma-
galhães", do Prêmio Memórias Reveladas, promovido pelo Arquivo 
Nacional. Após julgamento por parte dos membros da  Comissão 
Especial de Licitação do Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas 
– Edição 2010, o trabalho da professora, denominado “No Centro da 
Engrenagem”, foi um dos selecionados para o prêmio. 

O Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas é um concurso de 
monografias com base em fontes documentais referentes ao perío-
do do regime militar no Brasil (1964-1985), de periodicidade bienal, 
instituído pela Portaria nº 95, de 19 de novembro de 2009, do Dire-
tor-Geral do Arquivo Nacional. 

O Departamento de História da Faed promoveu de 27 de se-
tembro a 01 de outubro de 2010, a Semana Acadêmica de His-
tória da   Udesc com o tema História, Cultura e Arte. O projeto 
da Semana Acadêmica de História é uma ideia que há anos 
vinha sendo considerada por vários/as alunos/as e professores/
as do curso. 

Quando finalmente, no segundo semestre de 2009, uma pala-
vra de incentivo fez com que a ideia ganhasse força, conseguin-
do reunir um grupo responsável que tornou possível a realiza-
ção da Semana Acadêmica neste ano de 2010. 

O objetivo do evento foi a criação e a ampliação das possibili-
dades de intercâmbio intelectual nas diversas áreas da História. 
Os/as organizadores/as definiram como enriquecimento intelec-
tual propiciado pela semana: uma maior abrangência dos co-
nhecimentos produzidos pela academia, contato com linhas 
diversas de pensamento, integração de laboratórios e núcleos 
do curso com os seus estudantes, valorização do conhecimento 
produzido na casa, dentre outros. Mas a possibilidade de ir além 
do currículo foi a principal justificativa encontrada para a realiza-
ção deste projeto. 

Dentre as inúmeras atividades que foram realizadas na Sema-
na Acadêmica de História estão: Mesas Redondas, Mini Cursos, 
Conferências, exposição de filmes, Comunicações Orais e ex-
posição de produtos finais (audiovisuais) produzidos por discen-
tes para as disciplinas de Práticas Curriculares (Imagem e Som, 
Patrimônio Cultural e Docência). 

Diretora da FAED participa de Colóquio  

Internacional em Paris 

A professora Dra. Gláucia de Oliveira Assis, Diretora de Pes-

quisa e Pós-Graduação da Faed participou no início de dezembro 
de um colóquio internacional em Paris, na França. Ela foi uma das 
conferencistas do evento “Immigration et les dynamiques urbaines”, 
realizado nos dias 9 e 10 de dezembro na L’Ecole des Hautes Etu-
des em Sciences Sociales, em Paris. O evento contou com a de-
monstração de trabalhos de pesquisa ligados às migrações e dinâ-
micas urbanas. A professora da Faed apresentou durante a confe-
rência sua pesquisa sobre “A Conexão Criciúma-Boston: os novos 
emigrantes brasileiros e a configuração de laços transnacionais”. O 
trabalho discute os impactos da recente emigração de brasileiros 
nas cidades de origem dos fluxos. 

Professora da FAED ministra  

Conferência na Espanha 

A Professora Dra. Geovana Mendoça Lunardi Mendes, do 

Departamento de Pedagogia da Faed, participou no mês de novem-
bro de um Seminário na Universidade de Cádiz, na Espanha. O 
convite para a participação da professora no evento partiu do Dr. 
Juan Casanova Correa, coordenador do projeto de pesquisa intitula-
do “Investigación orientada al fomento de una Escuela Inclusiva 
apoyada em TIC”, financiada pela Agência Espanhola de Coopera-
ção Internacional. O Seminário que aconteceu entre os dias 8 e 12 
de novembro abordou temáticas relativas a análises de dados pes-
quisados e elaboração das conclusões científicas da investigação. A 
conferência da professora Dra. Geovana Mendoça Lunardi na Fa-
culdade e Ciências da Educação foi parte da programação.  

Professora da Unisinos realiza  

Pós-Doc na FAED 

A Professora Dra. Beatriz Daudt Fischer, da Universidade do 

Vale dos Sinos (UNISINOS), realizou Pós-Doutorado na Faed ao 
longo do segundo semestre de 2010.  

O projeto teve interlocução do Professor Norberto Dallabrida do 
PPGE da Faed, bolsista produtividade do CNPq (PQ-II). 

Os propósitos a serem alcançados no período de estágio Pós-Doc 
da professora estão diretamente relacionados a dois projetos em 
andamento no PPGEDU da UNISINOS: História de educadores/as 
do Vale do Rio dos Sinos ao longo do século XX: memórias e acer-
vos; Gestão democrática e qualidade da educação básica. 

Semana Acadêmica de História abordou História, Cultura e Arte 

Encontro teve como objetivo o intercâmbio intelectual nas diversas áreas da História 
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Cerca de 130 pessoas participaram no dia 17 de novembro, das 
comemorações referentes ao GIS Day, o Dia dos Sistemas de 
Informações Geográficas – SIG. O evento internacional foi realiza-
do na Udesc e promovido pelo Laboratório de Geoprocessamento - 
GeoLab da Faed. 

Palestraram durante o evento Gabriel Vieira Ferrari, do Centro de 
Informação e Automação do estado de Santa Catarina – Ciasc; 
Luis Viana da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina – Epagri; Glauco Hugen de Souza da em-
presa Manfra; Guilherme Clasen Wosny e Fabiano dos Santos da 
empresa VisãoGeo, e Samuel Abati e Sérgio Lopes das Centrais 
Elétricas S.A. – Eletrosul. As palestras foram transmitidas online 
para diversos países.  

De acordo com o professor Francisco Henrique de Oliveira, coor-
denador do GeoLab, o objetivo do evento foi difundir o Dia do SIG. 
“Toda base de planejamento seja ela local, regional ou nacional 
demanda o conhecimento do espaço. Para se atuar neste espaço e 
fazer um re-ordenamento territorial é preciso conhecer o que existe 
nele, para isso é necessário mapear e georreferenciar todas as 
feições, objetos, mudanças e dinâmicas que ocorrem neste espa-
ço. Esta estrutura é o SIG, todo um sistema interligado que permite 
fazer uma análise espacial”, explica o professor.  

Segundo ele com estes levantamentos é possível simular interfe-
rências no espaço para o projeto de obras, hidrelétricas, estradas 
ou quaisquer necessidades de mudanças do homem neste meio. 

  GIS Day reuniu mais de 130 participantes na FAED 

“Com estas informações no computador é possível fazer um contro-
le ambiental. A idéia é mapear para conhecer e para projetar no 
espaço de modo eficiente”, completa.  

Cada um dos palestrantes das empresas convidadas expôs ao 
meio acadêmico experiências da realidade da atividade, divulgando 
a necessidade de conhecimentos técnicos, científicos e tecnológi-
cos necessários para enfrentar o mercado.  

O GIS Day é um evento internacional, incentivado pela ESRI – 
Economic and Research Institute, celebrado com maior ênfase pela 
ciência geográfica e tem o propósito de alertar para a importância 
que a Geografia desempenha na vida das pessoas, promovendo o 
aprofundamento desta disciplina nas escolas, comunidades e orga-
nizações. 

A Faed recebeu entre os dias 17 e 19 de novembro de 2010 o 
XXX Encontro do Fórum Nacional dos Diretores das Faculdades, 
Centros e Departamentos de Educação das Universidades Públicas 
Brasileiras – Forumdir.  

O objetivo do encontro foi discutir e apresentar, através dos docu-
mentos do Fórum, posições dos dirigentes a respeito do Exame 
Nacional de Professores e sobre Educação a Distância (EAD). 

O evento contou com a presença de 34 diretores de centros de 
educação de instituições de ensino superior públicas, estaduais e 
federais provenientes de 13 estados brasileiros.  

Na palestra de abertura a professora Dra. Stela Maria Meneghel, 
presidente do Grupo de Trabalho de Políticas de Educação Superior 
(ANPED Nacional), enfatizou os desafios da educação superior na 
sociedade do futuro. 

Ao longo dos três dias as discussões do Fórum tiveram dois eixos: 
o Exame Nacional de Ingresso Docente e a Educação a Distância 
(EAD). O Fórum reafirmou o compromisso com avaliações que ob-
servem as diferenças regionais de formação e culturais, manifestan-
do-se contrário a um exame centralizado da forma como está pro-
posto.  

O grupo assegurou sua posição histórica de defesa da realização 
de concursos públicos de títulos e provas para o ingresso na carrei-
ra docente. De acordo com a Diretora Geral da Faed, Marlene de 
Fáveri, o Fórum garantiu também sua disposição ao diálogo na 
busca de outras formas de avaliação de políticas públicas de forma-
ção inicial e continuada de docentes.  

Conforme a Diretora, todos os participantes do Fórum manifesta-
ram o compromisso na qualificação da formação docente, atentos 
ao Plano Nacional de Formação de Professores, e estão dispostos 
ao diálogo em todas as dimensões. 

Diretores de todo o país participaram do XXX Forumdir na FAED 

Diretora Geral da Faed é eleita  
Vice-presidente do Forumdir 

Durante a realização do XXX Forumdir a professora Dra. Marlene 
de Fáveri, Diretora Geral da Faed foi eleita vice-presidente do Fó-
rum. Na ocasião ela afirmou que, junto com o atual presidente, 
professor Dr. Luiz Távora, da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), fará o que estiver ao alcance para, na instância do Fórum, 
promover o diálogo a nível nacional com seus membros, levar as 
propostas para as instâncias decisórias, sempre com o compromis-
so de promover o ensino público e gratuito e de qualidade, com 
remuneração compatível, além de aperfeiçoar as instâncias demo-
cráticas. 

Evento contou com a participação de diretores de 13 estados brasileiros 
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O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – Neab, da Faed, promoveu 
de 10 a 12 de novembro de 2010 o IV Seminário Educação, Rela-
ções Raciais e Multiculturalismo. O evento se consolidou como um 
espaço de divulgação, discussão, apresentação, avaliação e debate 
sobre ações e propostas em prol das relações etnicorraciais na 
educação em sintonia com as políticas públicas. 

A quarta edição do Seminário discutiu os desafios e as novas 
perspectivas para a pesquisa e produção do conhecimento em ciên-
cias sociais e humanas, no campo da história e da educação, refe-
rente à educação das relações raciais, aos estudos de diáspora 
africana e história da África, incorporando novas discussões no 
âmbito do que se tem produzido e disseminado sobre as popula-
ções de origem africana. 

Integrados à programação do evento foram realizados também o 
II Seminário Internacional Áfricas: Historiografia Africana e Ensino 
de História e o II Seminário Memória e Experiência: elementos de 
formação da Capoeira Angola. O evento contou com mais de 300 
inscritos vindos de diversas partes do Brasil, além de participantes 
de países como Chile e Camarões. 

O Pró Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc e 
Professor do Neab, Paulino de Jesus Cardoso, declarou que o se-
minário consolidou a posição da Udesc e da Faed no campo da 
história e da cultura africana e afro brasileira. “Tivemos 83 trabalhos 
inscritos, cinco conferências e seis mesas redondas com mais de 

 Multiculturalismo, diversidade e inclusão em debate na FAED  
300 participantes”, revelou.  

O Diretor de Administração da Faed, Jarbas José Cardoso, afir-
mou que ficou evidente durante a realização do evento a diversida-
de cultural que estava sendo debatida nas oficinas. A Diretora de 
Extensão, Cultura e Comunidade do centro, Jimena Furlani, enalte-
ceu a importância das discussões sobre gênero, sexualidade, igual-
dade étnica e racial propostas pelo encontro. A Coordenadora do 
Neab, Neli Góes, comemorou o sucesso do Seminário e confirmou 
a realização da próxima edição.  

  O Departamento de Biblioteconomia – Gestão da informação (DBI) 
vem ao longo deste ano desenvolvendo várias atividades que tem 
como objetivo o aprimoramento do ensino e a capacitação dos pro-
fessores e alunos. 

 O DBI desenvolve três programas de Extensão, coordenados 

pelas professoras Delsi Fries Davok, Elisa Cristina Delfini Corrêa e 
Maria Emília Ganzarolli Martins. Tais programas tem como objetivo 
principal despertar o hábito pela leitura, bem como desenvolver e 
aprimorar técnicas em gerenciamento de unidades de informação. 

Em parceria com a Associação Catarinense de Bibliotecários 

(ACB), o DBI promoveu a Semana do Livro, de 25 a 30 de outubro 
com várias atividades em Florianópolis, como no Parque Ecológico 
do Córrego Grande, Biblioteca Universitária (UDESC) e na 
Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC). Uma das principais 
atividades foi a Palestra Magna Os Livros Mudam o Mundo! com o 
convidado Galeno Amorim. 

Com recursos do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 

(PRAPEG), o DBI proporcionou cursos, oficinas e palestras, tais 
como: curso Metodologias de Indexação e Recuperação de Informa-
ção, ministrado pela Profa. Dra. Nair Yumiko Kobashi; Oficina de 
Confecção Artesanal do Papel, ministrada pelo Prof. Mestre Alzemi 
Machado; as palestras Biblioteca, Informação e empoderamento e 
Pesquisa e Pós-Graduação em Biblioteconomia e Ciência da Infor-
mação e o curso Resource Description and Access (RDA) – atuali-
zações em Catalogação, ministrados pela Profa Dra Plácida da 
Costa Santos; além de outras atividades que tiveram o propósito de 
capacitar e qualificar professores e alunos. 

Em outubro ocorreram as apresentações das monografias do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Unidades de 
Informação – PPGINF, que contou com 33 alunos que concluíram o 
curso com plena satisfação das disciplinas lecionadas. 

Atividades do Departamento de Biblioteconomia – Gestão da Informação 

No dia 25 de novembro, no auditório SESC Cacupé, a ex-

aluna do curso Carla Campos Pereira ganhou o Prêmio Talento 
Profissional SENAC 2010, com o projeto Planejamento 
Estratégico Biblioteca Pública de Santa Catarina. Este projeto é 
uma das ações desenvolvidas pelo programa Biblioteca Pública 
de Santa Catarina: Um Modelo de Gestão – 2ª Edição e do 
projeto Gestão da Biblioteca Pública de Santa Catarina: 
Planejamento, Organização, Liderança, Controle e Avaliação, 
coordenados pela Profª. Delsi Fries Davok. 

Os alunos estiveram em visita técnica nas cidades de São Paulo 

e Porto Alegre, com o objetivo de obter o conhecimento prático a-
prendido nas disciplinas teóricas em sala. 

O laboratório de Ensino Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência 

da Informação (LEPBCI) este ano adquiriu novos móveis e equipa-
mentos que darão um maior suporte ao ensino, melhorando a quali-
dade das aulas e apoio aos alunos. 

Evento teve participantes de todo o Brasil e de países como Chile e Camarões 
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A Udesc, através da Faed, 
contribuiu para a realização das 
obras da primeira etapa da 
r e v i t a l i z a ç ã o  d a  C a s a 
Comunitária, no Bairro Monte 
Cristo. A edificação atual, tem 
dois pavimentos e área total 
aproximada de 200 m², sendo 
destes 35% reservados à 
COOPERARTE – Associação 
das Produtoras de Artesanato da 
Comunidade Nova Esperança, e 
os restantes 65% para a 
Associação dos Moradores. O 
espaço vem sendo utilizado, 
basicamente como local para as 
reuniões de encontros entre os moradores para discussões de 
reivindicações sociais. 

No local a Faed executa o Programa de Extensão Circulando: 
Educação  e Inclusão Social em comunidades periféricas da cidade 
de Florianópolis ,  constituído das seguintes ações de extensão: (1) 
Realização do Projeto Ver a Cidade – Memória e ollhares na Nova 
Esperança, através de oficinas de fotografias com adolescentes do 
bairro, coordenado pelo Professor Francisco Canella; (2) 
Desenvolvimento de atividades de profissionalização de mulheres 
da comunidade, através do através do Projeto “COOPERARTE: 
uma comunidade empreendedora e cidadã”, coordenado pela 
Professora Denise Soares Miguel; e (3) Realização do Curso 
“Juventudes, Afetos e Sexualidade” com adolescentes da 
comunidade, coordenado pelo Professor Tito Sena. 

Nos meses de julho e agosto foi executada a revitalização das 
dependências da COOPERARTE (1ª etapa) com recursos de 
materiais de construção obtidos junto ao Projeto “Educação, Cida-
dania e Geração de Renda: novas perspectivas para a organização 
numa comunidade de periferia urbana”, vinculado ao Programa de 
Apoio à Extensão Universitária - PROEXT 2007 – Convênio MEC/
SESu/DEPEM, no valor de R$ 7.000, e contribuição financeira para 
a mão de obra (R$ 5.000) provenientes da Secretaria do Continente 
do Município de Florianópolis. 

FAED contribui com Revitalização da Casa Comunitária Nova Esperança 
A comunidade Nova Esperança surgiu no início dos anos 90, 

resultado de um processo de lutas pelo solo urbano encaminhadas 
pelo Movimento dos Sem-Teto. Sua população tem, na maioria, 
origem rural, muito embora grande parte desses migrantes se 
encontrava na região da Grande Florianópolis, vivendo em áreas 
empobrecidas. A região onde se concentra a comunidade, no Bairro 
Monte Cristo, faz limite geográfico com outras comunidades, tais 
como Bairro Capoeiras e Bairro Campinas (em São José). 

Atualmente a comunidade possui cerca de 80 famílias, 
aproximadamente 230 moradores, que ao longo destes 20 anos, 
procuram se consolidar como legítimos cidadãos, através da 
organização coletiva e lutas para atenuação ou eliminação dos 
problemas de infraestrutura básica e serviços de atendimento 
comunitário. 

Entre as inúmeras necessidades, encontrava-se a revitalização da 
Casa Comunitária, com o intuito de dotá-la de condições para ser 
um espaço profissionalizante, cultural, educacional, e de lazer. O 
objetivo é fazer do espaço, um local de encontro dos moradores 
para desenvolvimento de atividades de seus interesses, mantendo 
as tradições comunitárias e a história de lutas, enfim, um local de 
orgulho para os moradores. Foram instaladas máquinas de costura 
para desenvolvimento dos trabalhos das mulheres da comunidade e 
computadores para os jovens. 

Entretanto, as dependências e instalações da Associação dos 
Moradores estão incompletas, necessitando de ampliação de área 
(38m²) e complemento/acabamento das dependências do 
pavimento superior (57m²). Mas estas deverão ser objeto da 
segunda etapa de revitalização. 

Semana da Pedagogia teve apresentações culturais,  

  palestras e lançamentos de livros 
O departamento de Pedagogia da Faed realizou, de 25 a 28 de 

outubro, a Semana da Pedagogia. O evento contou com apresenta-
ções culturais, exposições de fotos, palestras, debates, mesas re-
dondas, oficinas pedagógicas, exibição de filmes e lançamentos de 
livros. A abertura teve a apresentação do Grupo de Balé Clássico 
do Instituto Estadual de Educação. 

Também constou na programação do evento uma exposição de 
fotos com os trabalhos: “Imagens do Diverso; Escola Lauro Muller 
rumo ao Centenário”; “Trabalho Infantil”; e “O percurso de um proje-
to em parceria nos anos iniciais”. Entre os destaques estiveram a 
palestra “47 anos da Faed: o curso de pedagogia”, com as professo-
ras Gladys Ghizoni e Denise Soares Miguel; e a palestra com a 
fonoaudióloga Marta Chiquetto, que falou sobre distúrbios de lingua-
gem. A Semana da Pedagogia encerrou com a apresentação do 
Coral da EEB Dom Jaime Câmara, do Ribeirão da ilha. Professores/as da FAED lançaram livros durante a Semana da Pedagogia 2010 
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A Revista Tempo e Argumento do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Udesc, em seu quarto núme-
ro, reafirma seus objetivos de ser um canal de divulgação de estudos de caráter nacional e internacional na área da 
História do Tempo Presente. Este número da revista, agora indexada em bases de dados internacionais, também inau-
gura uma nova fase. Este processo é de suma importância para a divulgação da produção do conhecimento das Ciên-
cias Humanas, sobretudo a edificada no âmbito da pós-graduação brasileira e internacional. 

Publicações e Co-edições 

A Revista PerCursos é um periódico editado semestralmente em formato eletrônico pelo Centro de Ciências Humanas 
e da Educação (Faed/Udesc), cujo objetivo tem sido a divulgação da produção acadêmica de caráter interdisciplinar, 
acolhendo as demandas de diferentes áreas do conhecimento, com o propósito de propiciar a troca de informações e o 
debate sobre os temas já consolidados e emergentes na área de Ciências Humanas. 

      Publicações Eletrônicas da FAED - As revistas podem ser acessadas no Portal da Faed no link Publicações 

A Revista Linhas, do Programa de Pós-Graduação em Educação/Mestrado (PPGE) da 
Udesc, iniciou, no ano passado, uma nova fase editorial por meio da publicação regular de 
entrevistas, dossiês temáticos, bem como de artigos e resenhas de demanda contínua. 
Trata-se de um formato editorial que procura primar pelo rigor e pela densidade na disse-
minação de textos acadêmicos e incentivar o trabalho coletivo, articulado e com interfaces 
internacionais. 

 

Alfabetização em destaque. 
Organizadoras: Gersolina Antonia de Avelar Lamy, 
Solange Aparecida de Oliveira Hoeller 
Editora Mercado das Letras, 2010. 
 
 

Conhecendo Erval Velho:  dinâmicas e perspectivas 
Autor: Professor Maurício Aurélio dos Santos 
Editora UDESC, 2010. 
 

Dos espaços de leitura à Biblioteca  
Municipal de Jaraguá do Sul. 
Autora: Professora Gisela Eggert Steindel  
Editora Insular, 2010.  
 

Educação Escolar e Justiça Social. 
Organizadoras: Ione Ribeiro Valle, Vera Lucia Gaspar da Silva, 
Maria das Dores Daros 
Editora NUP/CED/UFSC, 2010.  
 
 

Gênero, saúde e aflição: abordagens  
antropológicas. 
Organizadoras: Sônia Wedner Maluf, Carmem 
Susana Tornquist 
Editora Letras Contemporâneas, 2010. 
 
 

Histórias de Professores Catarinenses (1890-1950). 
Organizadoras: Vera Lúcia Gaspar da Silva e Dilce Schueroff  
Editora UDESC, 2010. 

Infâncias brasileiras: experiências e discursos. 
Organizador/as: Davi Félix Schreiner, Ivonete Pereira, Silvia Maria 
Fávero Arend 
Editora Unioeste, 2009. 
 
 

Museu da Escola Catarinense:  
uma biblioteca anotada 
Organização: Maria Teresa Santos Cunha 
Editora UDESC, 2009. 
 
 

Práticas de Formação, Memória e Pesquisa (Auto)
biográfica.  
Organizador/a: Vera Lúcia Gaspar da Silva e Jorge Luiz da Cunha. 
 São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.  
 
 

Prostituição em áreas urbanas:  
histórias do Tempo Presente. 
Organizadoras: Marlene de Fáveri, Janine 
Gomes da Silva, Joana Maria Pedro 
Editora UDESC, 2010. 
 
 

Violências em (com)textos: olhares 
Denise Soares  Miguel e Patricia de Moraes Lima  
Editora UDESC, 2010. 

Profª Gersolina e 
Profª Ione em noite 

de autógrafos 
durante  

a Semana da  
Pedagogia 2010   
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O Curso de Geografia da Faed (Udesc) completou 25 anos de atua-
ção em 2010 (1985-2010). O aniversário foi comemorado durante o 
X SIMGEO, realizado de 18 a 20 de outubro, e homenageou os/as 
professores/as aposentados/as e na ativa da primeira turma do 
Curso (1985). 

Na primeira fila estão alunas/o da Geografia, monitores/as do X SIMGEO. Na fila de 
trás os/as professores/as: Marlene de Fáveri, Maria Graciana Espellet de Deus Viei-
ra, Mariane Alves Dal Santo, Isa de Oliveira Rocha, Maria Paula Marimon, Sérgio 
Schmitz, Vera Lúcia Schappo, Lúcia Ayala, Antônio Pedro Soares, Maria Célia Perei-
ra, Edy Álvares Cabral de Barros, Ricardo Wagner Ad-Víncula Veado.  

Curso de Geografia  

completa 25 anos com 

homenagens 
O ano de 2010 foi um dos mais produtivos para o PET Geografia, 

grupo que trabalha atividades de pesquisa, extensão e ensino, de 
maneira articulada. 

O destaque deste ano é o lançamento do livro “Conhecendo Erval 
Velho: dinâmicas e perspectivas”. A publicação é fruto da pesquisa 
iniciada em 2007 pelo então tutor Professor Maurício Aurélio dos 
Santos junto aos petianos. Em função do afastamento do tutor para 
trabalhar na implantação dos cursos de pós graduação no Timor 
Leste no mesmo ano, a Professora Vera Lucia Nehls Dias assumiu 
a tutoria do PET e deu seqüência à pesquisa, encerrada em 2009. 
Com o trabalho feito, 2010 foi o ano de revisões, correções e, final-
mente, a edição e publicação do livro, já no final de Novembro, ga-
rantindo um “presente de Natal” antecipado para o grupo. 

Ainda sobre pesquisa esse ano os petianos continuaram desen-
volvendo o projeto em vigor no grupo, chamado “Observatório Geo-
gráfico da Grande Florianópolis” que conta atualmente com sete 
pesquisas em andamento sobre os mais diferenciados temas de 
geografia (geografia urbana, geologia costeira, geografia da saúde, 
entre outros). A previsão para 2011 é o término de algumas das 
pesquisas em curso para, quem sabe, futuramente mais uma publi-
cação. 

As atividades de extensão também estiveram em alta. A parceria 
junto à E.E.B. Leonor de Barros foi mantida e o grupo realizou proje-
tos ao longo do ano, como o já tradicional CinePET – projeto que 
exibe filmes de relevância social mensalmente na escola e promove 
debate entre os estudantes; duas edições do Floripa Tur – projeto 
que realiza saídas de campo com os alunos do ensino fundamental 
em roteiros alternados (ambiental e cultural); e a Oficina de Educa-
ção Ambiental , onde os petianos trabalharam com alunos de 4ª 
série questões como conscientização ambiental, conceitos gerais 
sobre ecologia e preservação do meio ambiente. 

Além de pesquisa e extensão é função do PET promover ativida-
des de Ensino, para alavancar a qualidade da graduação. Neste 
quesito, eventos também não faltaram: o PET – representando a 
UDESC - organizou junto ao comitê Interuniversitário do Plano Dire-
tor Participativo de Florianópolis, o II e o III “Seminário Interuniversi-
tário para o Plano Diretor Participativo”, tratando questões ampla-
mente ligadas ao planejamento urbano, tais como mobilidade urba-
na e planejamento ambiental; a tradicional aula inaugural do 2º se-
mestre, organizada também pelo PET, teve em 2010 a presença do 
professor mexicano Héctor Ávila-Sanchez; e por último, mas não 
menos importante, o PET colaborou na organização do X Simpósio 
de Geografia da UDESC - SIMGeo oferecendo um mini-curso com o 
Prof. Msc. Tarson Nuñez, da UFRGS e uma mesa redonda onde o 
mesmo juntou-se à Betânia Alfonsin (PUC-RS) tratando de Cidade e 
Desenvolvimento. 

Os petianos ainda arrumaram tempo para participar de congres-
sos e simpósios, apresentando os trabalhos desenvolvidos aqui e 
promovendo o intercâmbio do conhecimento científico, além dos 
encontros regionais e nacionais de grupos PET – cenário de discus-
sões, reflexões e, sobretudo conquistas políticas e avanços estraté-
gicos para a continuidade do programa, em nível nacional, em exce-
lência plena. 

Para o ano que vem o PET promete dar continuidade às suas 
ações, dinamizando e articulando ainda mais seus projetos de pes-
quisa, extensão e, sobretudo é no ensino que está posto o grande 
desafio do grupo para 2011: ser o organizador e anfitrião do V En-
contro Nacional dos Grupos PET de Geografia – EnaPETGeo, que 
será realizado em Outubro, junto ao XI SIMGeo. 

Planejamento e Desenvolvimento    

em debate no 10º SIMGeo 
 

A Faed realizou nos dias 18, 19 e 20 de outubro, o décimo Simpó-
sio de Geografia (SIMGeo). O evento, organizado pelo Departamen-
to de Geografia e pelo Mestrado Profissional em Planejamento Ter-
ritorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental é anual e estimula apre-
sentações, reflexões e debates sobre temáticas de interesse multi-
disciplinar, tendo como público-alvo professores, pesquisadores, 
alunos e interessados na ciência geográfica, possibilitando o inter-
câmbio e a atualização profissional. 

Na edição deste ano o encontro teve como tema “Planejamento e 
Desenvolvimento”. A conferência de abertura contou com a palestra 
“Planejamento e questão ambiental”, com o Prof. Dr. José João 
Bigarella, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Outra pales-
tra de destaque foi com a Profª. Dra. Nelly Gray de Cérdan, sobre 
“Planejamento e recursos naturais: preservação das águas”. 

A programação do SIMGeo teve ainda quatro mesas redondas: 
“Cidade e desenvolvimento”; “Desenvolvimento urbano e regional’; 
“Cadastro Territorial Multifinálitário”; e “Gestão Urbana e Regional”; 
além de mini-cursos e a apresentação de 22 trabalhos em painéis. 

Atividades do Grupo  PET  

Geografia em 2010 

  Boletim Informativo FAEDBoletim Informativo FAED  1717   



        Semana Ousada na FAED 

O Programa de Extensão da FAED/UDESC Educação Ambiental 
na escola: Ecossistemas da Ilha de Santa Catarina, é desenvolvido 
desde 2009, no Curso de Geografia, com o apoio do Núcleo de 
Estudos Ambientais – NEA, e Laboratório de Geologia e Mineralogia 
deste centro. Este programa, realizado na Escola Estadual Básica 
Porto do Rio Tavares, participou no dia 30 de novembro da premia-
ção do Projeto “Faça Como Eu”, vinculado ao Programa Casa Aber-
ta, promovido pela Eletrosul. Dentre os 26 projetos inscritos, o nos-
so Programa de Extensão Educação Ambiental na escola: Ecossis-
temas da Ilha de Santa Catarina obteve a segunda colocação no 
Prêmio de Educação Ambiental da Eletrosul. 

O Programa Educação Ambiental na escola: Ecossistemas da Ilha 
de Santa Catarina é coordenado pela professora Dra. Maria Paula 
Casagrande Marimon e conta com o apoio dos professores Dra. 
Neres Bitencourt, Msc. Luiz Henrique Fragoas Pimenta e Dr. Mário 
Jorge Cardoso Coelho Freitas (professor visitante do departamen-
to). Este tem contado com a participação de bolsistas de extensão e 
voluntários, sendo os atuais bolsistas alunos da Geografia, a Maria-
ma e Paula, da 4ª fase, a Vanessa, da 6ª fase, e o Nicolas, da 2ª 
fase de História. Os bolsistas que já passaram pelo projeto continu-
am a contribuir com suas atividades, são a Haliskarla e Elisa, já 
formadas, a Marina, da 4ª fase e, a Manoela, da 2ª fase. 

No próximo ano, a coordenação do programa passará para a 
professora Dra. Ana Maria Préve, e as atividades continuarão a 
ocorrer na E.E.B. do Porto do Rio Tavares, com o estabelecimento 
de uma trilha pedagógica, no fundo da escola, na área de transição 
para o manguezal do Rio Tavares. 

O programa Casa Aberta atende os alunos do quarto ano do ensi-
no fundamental das escolas localizadas até 50 Km das instalações 

Programa de Extensão ganha Prêmio de Educação Ambiental da Eletrosul 

da Eletrosul e  comemora, neste ano, seus 20 anos de existência. 
Neste programa os alunos têm a possibilidade de entender melhor o 
funcionamento da empresa e de como ocorre o processo de gera-
ção, transmissão e distribuição da Energia Elétrica. Já o projeto 
“Faça Como Eu” foi lançado neste ano, a partir de uma reformula-
ção do Programa Casa Aberta. Possui como objetivo acompanhar 
os projetos de Educação Ambiental efetivados nas escolas públicas 
da rede estadual e municipal da região da Grande Florianópolis, 
visando desenvolver mudanças de atitudes nas crianças que resul-
tarão na redução do consumo de energia. 

Integrantes do “Programa de Educação Ambiental na Escola: ecossistemas da Ilha 

de Santa Catarina” recebendo a premiação do concurso “Faça como eu” promovido 

pela Eletrosul: Mariama (Geografia), Profª Maria Paula, Nicolas (História), Prof. 

Henrique, Diretor da Escola do Rio Tavares, Paula e Vanessa (Geografia) 

Foi realizada de 20 a 24 de setembro de 2010 a 3ª edição da Semana Ousada de Artes Ufsc e 
Udesc. O evento uniu as duas instituições públicas numa parceria artística e cultural. 

Organizada pela Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 
da Udesc e pela Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, a Semana Ousada de Artes deste ano 
apresentou a Universidade como fonte de ousadia. O objetivo foi mostrar o ambiente acadêmico 
como o lugar da invenção do novo, com a pesquisa deixando os laboratórios e dando razão à 
imaginação. 

A Semana contou com mais de 180 espetáculos de várias formas de arte, ações educativas, 
dança, diversas oficinas e exposições, peças de teatro, apresentações de curtas, performances, 
música erudita e popular, artes visuais, arquitetura e design. 

Grande público prestigiou as apresentações da Semana Ousada na Faed 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA FAED 
 

Envie sugestões de pautas, eventos e atividades  

relacionadas à Faed para divulgação! 
 

imprensa.faed@udesc.br 

1919   

Oficina de Produção de 
Textos para Crianças, 
ministrada pela Profª. 

Arlene Koglin 

Sob o signo PROLINGUAGEM, um grupo de professores e alu-
nos, coordenado pela professora Dra. Dalva Godoy, tem desenvolvi-
do ações relacionadas ao estudo e à pesquisa na área da Lingua-
gem com o objetivo de ampliar a formação dos estudantes de peda-
gogia da FAED. É verdade que o ensino da língua guarda alguns 
equívocos e, diante dos novos conhecimentos nessa área, é preciso 
atualizar os conceitos dos alunos-professores da educação infantil e 
do ensino fundamental a respeito do que é língua, que língua se 
ensina na escola e como ensiná-la. Essa é uma das propostas do 
grupo PROLINGUAGEM que, desde março de 2010, reúne, mensal-
mente, professores, alunos da graduação e pós-graduação, profis-
sionais da educação e áreas correlatas para estudar e discutir ques-
tões relativas à linguagem e ao seu processo de aquisição.   

No primeiro semestre de 2010, o PROLINGUAGEM se debruçou 
sobre a temática do ensino da língua oral na escola e discutiu textos 
de autoria de Sírio Possenti, Luiz Antônio Marcuschi, Joaquim Dolz 
e Bernard Schneuwly. No segundo semestre, a discussão centrou-
se sobre o papel das habilidades metalinguísticas, sobretudo a 
consciência fonológica no processo de alfabetização. O tema, que é 
a principal área de pesquisa da professora Dalva Godoy, foi explo-
rado pela leitura e discussão de artigos científicos de autoria da 
própria professora e de outros autores importantes, a exemplo de 
Brian Byrne e Sandra Regina Kirchner Guimarães.  

As temáticas aprofundadas no primeiro semestre resultaram em 
dois trabalhos levados ao I CICPG – Congresso de Iniciação Cientí-
fica e Pós-Graduação - Sul Brasil com os seguintes temas: 
“Reflexões sobre a oralidade como objeto de ensino e pesquisa”, de 
autoria das professoras Dalva Godoy, Jilvania Bazzo e Arlene Ko-
glin e “Por uma didática da alfabetização e letramento”, de autoria 
da professora Jilvania Bazzo e da acadêmica Aline Decker da VI 
fase do curso de Pedagogia da FAED. 

Como resultado das discussões em torno do papel da consciência 
fonológica no processo de alfabetização, no segundo semestre, a 
professora Dalva Godoy participou do Simpósio Catarinense de 
Alfabetização com uma comunicação na mesa-redonda intitulada 
“Alfabetização – pesquisas contemporâneas”, e do CELSUL – Cír-
culo de Estudos Linguísticos do Sul do Brasil - com a comunicação 

“Interação entre consciência fonológica, leitura e escrita em méto-
dos distintos de alfabetização”. Ainda no evento do CELSUL, apre-
sentou também o trabalho “Dificuldades na aprendizagem alfabéti-
ca: uma ação docente monitorada pela pesquisa” em coautoria com 
a pedagoga Marília Petry. 

Além dessas atividades, o grupo entende que, na maioria das 
vezes, o aluno-professor vivenciou e/ou vivencia em sua vida esco-
lar uma abordagem de linguagem preconceituosa e desvinculada do 
uso e significação social desse objeto e que é preciso modificar 
esse modelo para poder reconstruir a ação docente no dia a dia da 
escola. Com esse propósito, durante o ano de 2010, o PROLIN-
GUAGEM promoveu atividades dirigidas à formação complementar 
do pedagogo, entre elas: a palestra e a oficina sobre “Contação de 
histórias”, ministradas pelo professor Sérgio Bello; e a palestra e a 
oficina sobre “Produção de textos para crianças” – ministradas pelas 
professoras Arlene Koglin e Sila Marisa de Oliveira.  

Para 2011, o PROLINGUAGEM anuncia a confecção de um blog, 
em que serão disponibilizados textos e discus-
sões do grupo, visando concretizar um veículo 
de divulgação das ações desenvolvidas. O 
grupo continuará promovendo atividades para 
a formação do aluno-professor (com mais 
novidades!), mas quer também estendê-las à 
comunidade por meio da realização de ações 
sobre o ensino da língua junto às escolas da 
grande Florianópolis. 
A comunidade Faediana pode participar das 
reuniões que acontecem sempre na última 
terça-feira de cada mês, das 14h às 15h30. 

PROLINGUAGEM tecendo histórias 

Profªs Dalva Godoy, Jilvânia Bazzo  e  
Arlene Koglin 

Oficina de Contação de histórias, ministrada pelo Profº Sérgio Bello 

Reunião do Grupo de Estudos e  Pesquisas PROLINGUAGEM 
que  acontece periodicamente 

Formatura da FAED 2011 
 

A Cerimônia de Outorga de Grau dos quatro Cursos de 
Graduação da Faed (Geografia, História, Biblioteconomia e 

Pedagogia) será realizada no dia 10 de fevereiro de 
2011, às 9h45, no Centro de Eventos da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC). 
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A Faed promoveu no dia 14 de dezembro de 2010 a tradicional 
Confraternização de Natal, realizada no final de cada ano. Participa-
ram do coquetel diretores/as, coordenadores/as, professores/as, 
técnicos/as, estagiários/as, bolsistas, trabalhadores/as da limpeza e 
segurança do Centro.  

A Diretora Geral da Faed Profª. Marlene de Fáveri saudou os 
presentes e agradeceu a todos/as que, com trabalho e dedicação, 
estiveram comprometidos/as com a Faed no ano de 2010. Na ocasi-
ão a diretora apresentou os 13 novos técnicos/as que ingressaram 
no Centro em 2010 e também os novos/as professores/as.  

A confraternização foi animada por uma apresentação teatral do 
aluno Andrés Tissier Corrêa de Araújo, do Centro de Artes da U-
desc (Ceart), e abrilhantada com músicas natalinas apresentadas 
pela Diretora de Extensão Cultura e Comunidade, Profª. Jimena 
Furlani.  

Ao final do evento a Direção Geral desejou boas festas e 
um venturoso ano de 2011 com muita paz e saúde a toda 
comunidade da Faed! 

     Confraternização de Natal da FAED 
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