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Roupas arrecadadas durante o Trote Solidário da Faed foram doadas ao Hospital Colônia Santana, onde os alunos conheceram as dependências e a história da instituição 

Trote Solidário da Faed arrecada doações para o Hospital Colônia Santana 
Alunos e alunas do Centro de Ciências Humanas e da Educação 

(Faed/Udesc), integrantes do Diretório Acadêmico Oito de Maio (DAOM), 
e representantes dos Centros Acadêmicos de História e Pedagogia da 
Faed realizaram no dia 3 de setembro a entrega de doações no Hospital 
Colônia Santana, atual Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catari-
na (IPq-SC), em São José. 

As peças de roupas foram arrecadadas pelos calouros e calouras da 
Faed durante a realização do Trote Solidário. A professora doutora Vivia-
ne Borges, do Departamento de História da Faed, acompanhou os estu-
dantes na visita à instituição, onde foram recepcionados pela enfermeira 
e professora, Eliani Costa, que trabalha no Instituto. 

Além da entrega das doações, os alunos e alunas da Faed participa-

ram de uma palestra sobre a história da instituição, que completa 70 
anos em 2011, abrigando atualmente 243 pessoas no Centro de Convi-
vência e 160 pacientes nas Unidades de Internação Psiquiátrica. Os 
acadêmicos conheceram as dependências do Instituto e trabalho realiza-
do pela instituição. 

A arrecadação de doações foi parte integrante da primeira edição da 
Gincana Integrada da Faed, criada com o intuito de integrar os novos 
estudantes do Centro aos veteranos e veteranas.  

As demais provas, jogos e brincadeiras da gincana, e a festa de recep-
ção aos calouros e calouras da Faed foram realizadas no sábado, dia 4 
de setembro, na APAER – Associação dos Funcionários de Pesquisa 
Agropecuária e de Extensão Rural, no bairro Itacorubi. 

Novo Bloco Administrativo da Faed deverá ser concluído até fevereiro de 2012 

Obra no mês de Maio 

A Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, juntamente com o Diretor 
de Administração, Jarbas José Cardoso, e a Diretora de Extensão, Jime-
na Furlani, realizaram no dia 22 de setembro mais uma visita à obra do 
novo bloco administrativo, em construção junto ao prédio atual do centro, 
no Campus 1 da Udesc no bairro Itacorubi. 

A obra, que iniciou em fevereiro deste ano, orçada em R$ 1,9 milhão, 
está sendo executada pela Construtora LG Ltda, e contará com 2.655 
metros quadrados. Os três andares do novo prédio estão em fase adian-
tada, já concluídas as aberturas e divisórias de alvenaria. De acordo com 
o Diretor de Administração, a previsão é que a obra seja concluída até 
fevereiro de 2012.  

O Escritório Modelo de Arquitetura do Centro de Educação Superior da 
Região Sul (Ceres/Udesc) em Laguna, auxiliou a direção da Faed no 
reestudo da distribuição dos espaços no novo bloco. O projeto foi apre-
sentado e discutido na Comissão de Estudo, Acompanhamento e Plane-
jamento da Ocupação dos Espaços do Prédio do Bloco Administrativo. 

A próxima etapa é a tramitação dos processos licitatórios visando a 
contratação de empresas para a realização do projeto e construção da 

cobertura e piso da futura área coberta existente entre os dois prédios 
(antigo e novo), que deverá ser colocado na praça no final de outubro ou 
início de novembro. Conforme o Diretor, também estão em fase de estu-
dos as especificações de mobiliário, equipamentos e logística para o 
novo bloco. 

A Diretora Geral exaltou a alegria de acompanhar o dia-a-dia da cons-
trução do novo prédio: “Esta é uma obra muito aguardada e que a partir 
de 2012 ampliará os ambientes, proporcionando mais espaço e conforto 
para as atividades acadêmicas e administrativas da Faed”. 

4º pavimento em Junho Andamento em Julho Prédio durante o mês de agosto Visão do bloco em Setembro 
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A Pró-Reitoria de Ensino da Udesc anunciou no dia 6 de setembro 
que os cursos de Pedagogia, Administração Empresarial, Educação 
Física e Moda foram considerados excelentes e receberam cinco es-
trelas na Avaliação 2011 de Cursos Superiores do Guia do Estudante 
(GE) da Editora Abril. A avaliação constará no Guia do Estudante Pro-
fissões Vestibular 2012, nas bancas a partir do dia 6 de outubro. 

Outros 12 cursos da Udesc foram considerados muito bons receben-
do quatro estrelas na avaliação: História, Geografia, Administração 
Pública, Artes Cênicas, Design, Fisioterapia, Música, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Agronomia e 
Medicina Veterinária.  

Receberam três estrelas na avaliação do Guia do Estudante os cur-
sos de Biblioteconomia, Zootecnia, Ciências Contábeis, Engenharia 
Civil, Engenharia Florestal e Enfermagem.  

O Guia do Estudante existe há mais de duas décadas e é referência 
nacional para estudantes que querem escolher uma profissão e uma 
instituição de ensino superior porque, além da própria avaliação, inclui 
indicadores de qualidade fornecidos pelo Ministério da Educação. 

Pedagogia da Faed recebe 5 estrelas na 
avaliação 2011 do Guia do Estudante, 
História e Geografia receberam 4 estrelas 

No mês de setembro a Faed 
perdeu um de seus docentes 
efetivos. O professor Fernando 
Fernandes de Aquino faleceu 
no dia 9 de setembro em Floria-
nópolis. 

Fernando foi Diretor Geral da 
Faed em 2002 e 2003. Gradua-
do em Serviço Social pela Uni-
versidade Federal de Santa 
Catarina (1972), Mestre em 
Administração pela Universida-
de São Marcos (2002) e Doutor 
em Educação, Administração e 
Comunicação pela Universida-
de São Marcos (2008). 

Era professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES), e 
das Faculdades Santa Catarina (FASC); onde atuava nas áreas de Filo-
sofia, Psicologia, Administração e Educação. 

Faed perde Professor Fernando Aquino 

  Caros(as) Faedianos(as) 
 

Estamos nos aproximando dos meses finais deste segundo se-
mestre, o ano se adiantando e com ele vamos fazendo a História, a 
nossa e a da Faed. Que bom! 

Compartilhamos o olhar cotidiano para o novo prédio. Juntam-se 
nele as paredes, tijolo sobre tijolo, e nos acostumamos a ver os vizi-
nhos trabalhadores com cujos braços argamassam nossos sonhos. 
Obrigada a todos! 

Ah a primavera! E com ela o verde e as flores nos arredores de 
nosso lugar, delicadamente vivas e firmes.  Gosto de ver os estudan-
tes e as estudantes ocupando os bancos e mesas: espaços pensa-
dos para eles e elas. Assim que o prédio ficar pronto finalizaremos a 
parte paisagística e a Faed ficará ainda melhor! 

Este informativo mostra afazeres tantos que mal cabem nas pági-
nas: transbordam porque foram feitos com carinho, e com o compro-
misso de sempre com o Ensino, a Extensão, a Pesquisa e a Admi-
nistração. 

Obrigada professores, professoras, alunos, alunas, técnicos e téc-
nicas por compartilharem nosso tempo, nossos dias e nossos so-
nhos!  

Um grande abraço! 
 

Marlene de Fáveri 
Diretora Geral da Faed 
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A Faed promoveu nos dias 9 e 11 de agosto a recepção institucional 
aos calouros e calouras dos cursos de História e Pedagogia que in-
gressaram na universidade no vestibular de inverno. 

A recepção foi nas salas de aula das turmas. Participaram da acolhi-
da a Direção Geral da Faed; Direção de Extensão, Cultura e Comuni-
dade; Direção de Ensino; Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, 

  Faed promove recepção aos calouros e calouras de História e Pedagogia 

Direção de Administração; Chefias dos Departamentos de História e de 
Pedagogia; além de representantes das entidades estudantis – Diretório 
Acadêmico Oito de Maio (DAOM), Centro Acadêmico de História (CAH); 
e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB).  

Após a recepção, os calouros e calouras foram convidados a conhecer 
a Biblioteca Central da Udesc. 

A delegação de alunos e alunas da Faed conquistou um total de 13 medalhas na edição 
2011 dos Jogos de Integração da Udesc – Jiudesc. Foram três medalhas de ouro, sete de 
prata e três de bronze. 

O Jiudesc foi realizado de 22 a 26 de junho Centro de Educação Superior da Região Sul 
(Ceres/Udesc) em Laguna. A Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed, Jimena 
Furlani, e o Diretor de Administração, Jarbas José Cardoso compareceram à cerimônia de 
abertura e acompanharam os cerca de 90 alunos do Centro durante os quatro dias do evento. 

De acordo a Diretora de Extensão, o desempenho da Faed nesta edição dos jogos melho-
rou em relação a 2010, quando foram obtidas oito medalhas. Porém, segundo ela, o bom 
desempenho da Faed ainda está limitado às modalidades individuais ou em duplas.  

“Os esportes coletivos precisam treinar com mais seriedade e afinco, para isso vamos nos 
reunir com a Associação Esportiva da Faed – Aefaed, para tomarmos algumas medidas de 
incentivo aos treinamentos para a próxima edição dos jogos”, afirma a Diretora. 

 Faed conquista 13 medalhas no Jiudesc 2011 em Laguna 

Alunos e Alunas da Faed conquistaram medalhas em modalidades coletivas e individuais do Jiudesc 2011 

Diretoras e diretores da Faed com turma de calouros e calouras de Pedagogia Equipe diretiva da Faed com calouros e calouras de História 
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Nos dias 01, 02 e 03 de julho, as turmas das disciplinas de Pesquisa 
e Prática Pedagógica - PPP IV (6ª fase) e PPP III (5ª fase) do curso de 
Pedagogia da Faed participaram de uma viagem cultural de estudos, 
coordenada pela professora Amanda Leite. 

Na oportunidade o grupo visitou mais de oito museus, entre eles: o 
Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB-SP) – onde interagiram com 
a exposição “O Fantástico Mundo de Escher”; o Museu da Lingua 
Portuguesa; o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Parque do 
Ibirapuera onde conheceram o Museu de Arte Moderna (MAM), o 
Jardim de Esculturas, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a 
Fundaçao Bienal, o Museu Afro-Brasil além das pistas esportivas e 
demais instalações do parque. 

De acordo com a coordenadora, a viagem cultural de estudos foi um 
momento muito especial, uma conquista importante para o curso de 
Pedagogia.  

“A escolha deste roteiro se deu pela importância que os acadêmicos 
e acadêmicas expandissem seu conhecimento, através das obras de 
artes dos Museus e Centros Culturais, além de conhecerem e 
visualizarem a evolução da literatura nacional, patrimônio imaterial, 
que na museografia contemporânea aplica novas tecnologias às 
exposições”, explica Amanda. 

As turmas foram acompanhadas de uma equipe docente: as 
professoras Isabel Berois, Arlete Pereira, Denise Miguel, Geysa Abreu, 
além da coordenadora Amanda Leite. 

Segundo ela, foi relevante que os/as estudantes conhecessem e 
interagissem com as plataformas educativas audiovisuais que 
mesclam em sua estrutura elementos da arte-educação pelo viés 
tecnológico.  

 Grupo de Pedagogia faz viagem        
 cultural de estudos para São Paulo 

A Faed realizou de 26 a 30 de setembro a Semana de Pedagogia da 
Udesc. Cerca de 150 pessoas participaram do evento, que teve como 
tema “Percursos e saberes em perspectivas”. As atividades foram 
promovidas pelo Projeto de Ensino “Entre Temas – Pedagogia em 
Ação” do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed/Udesc). 

A conferência de abertura lotou o auditório da Faed e foi ministrada 
pela professora doutora Bernadete Gatti, pesquisadora da Fundação 
Carlos Chagas de São Paulo, que falou sobre a problemática da estru-
tura formativa de professores no Brasil. 

Uma exposição fotográfica nos corredores e hall da Faed apresentou 
atividades e trabalhos realizados pelos acadêmicos, acadêmicas e 
professores do curso de Pedagogia. A programação contou ainda com 
minicursos, oficinas, palestras, além de uma mostra educativo cultural, 
com exibições de filmes, apresentação de banners e mesas redondas. 

O evento teve apresentação do Boi-de-Mamão Estrela Dourada, da 
Creche Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Pantanal, no pátio da 
Faed, e o espetáculo “Dança-Teatro: Corpos Teleperformáticos”, do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC São José). 

A programação da Semana de Pedagogia encerrou com a mesa 
redonda “Políticas atuais de formação docente no Brasil”, no Plenari-

Oficinas  integraram a programação 

Conferência de Abertura com a Profª. Drª. Bernadete Gatti no auditório da Faed 

Exposição Fotográfica 

Semana de Pedagogia abordou percursos e saberes em perspectivas na Faed 

nho da Reitoria da Udesc. A atividade teve como palestrantes a profes-
sora doutora Olinda Evangelista e a professora doutora Roselane Fátima 
Campos, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coor-
denação da professora doutora Gladys Mary Ghizoni Teive, da Faed/
Udesc. 

Apresentação do Boi de Mamão 

De maio a setembro de 2011 a Udesc realizou um concurso para con-
tratação de professores(as) efetivos(as) e dois processos seletivos para 
contratação de professores(as) substitutos(as), todos com vagas para a 
Faed. Neste período o centro passou a contar com mais cinco docentes 
efetivos(as) e nove professores(as) substitutos(as). Também tomaram 
posse no centro através do último concurso público mais seis novos 
servidores(as) técnicos(as) universitários(as). 

 

Novos(as) Professores(as) Efetivos(as): 
  HISTÓRIA:   Profa. Luisa Tombini Wittmann 
   Profa. Nucia Alexandra Silva de Oliveira 
   Prof. Rogério Rosa Rodrigues 
  GEOGRAFIA:   Profa. Amanda Cristina Pires 
        Profa. Daniela de Souza Onça 
 

Novos(as) Professores(as) Substitutos(as): 
  HISTÓRIA:   Profa. Michele Bete Petry 
  PEDAGOGIA: Profa. Degelane Cordova Duarte  
      Profa. Joelma Marçal de Andrade  
      Profa. Moema Helema Koche de Albuquerque Kiehn 
      Profa. Rejane Croharé Dania  
      Profa. Rita de Cássia Pacheco Gonçalves 
      Profa. Suzy Mary Miranda 
BIBLIOTECONOMIA:   Profa. Daniela F. Assis de Oliveira Spudeit 
       Prof. Rodrigo Vieira 
 

Novos(as) Técnicos(as) Universitários(as): 
 Aline Aparecida Fernandes (Departamentos) 
 Christian dos Santos Souza (Estágios)  
 Holdrin Milet Brandão (Serviços Gerais) 
 Paulo da Silva (Motorista) 
 Piter Kerscher (Departamentos) 
 Ricardo Di Giacomo Donha (Finanças e Contas) 

Faed tem novos docentes e técnicos(as) 
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1ª Jornada de Linguagem da Faed contou com cerca de 400 participantes 

O Grupo de Estudos e Pesquisas Prolinguagem da Faed promoveu, de 
19 a 21 de maio a 1ª Jornada de Linguagem da Faed. A cerimônia de 
abertura teve apresentação do Coral da Udesc, regido pelo professor 
Sérgio Figueiredo. 

Cerca de 400 pessoas de diversas partes do estado e do país partici-
param da conferência de abertura, ministrada pelo professor Marcos 
Bagno, da Universidade de Brasília (UnB), com o tema “Gramática, pra 
que te quero”. O palestrante mostrou dados de pesquisas sobre a reali-
dade da alfabetização no Brasil e abordou a temática sobre o desafio do 
ensino da lingüística nas escolas, defendendo a leitura e a escrita como 

prioridades para uma alfabetização eficiente. 
A programação do evento contou com minicursos e mesas redondas 

sobre alfabetização, literatura e diversidade lingüística. A 1ª Jornada de 
Linguagem inaugurou na Faed as transmissões de eventos ao vivo pela 
internet. Através do site da Jornada foi possível acompanhar os desta-
ques da programação do evento. 

A conferência de encerramento lotou o auditório da Faed e foi proferida 
pelo professor Sírio Possenti, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que abordou o tema “Leitura na escola: percursos e desafi-
os”. 

Conferências lotaram o auditório da Faed Sírio Possenti da Unicamp Marcos Bagno da UnB 

Foi realizado nos dias 19 e 20 de maio o 6º Encontro de Extensão 
da Udesc. Esta edição do evento aconteceu em Joinville e contou 
com a apresentação de 182 ações extensionistas que atingiram mais 
de 750 mil pessoas no ano passado. 

O evento contou com palestras, mesas redondas, apresentações 
orais e vídeos relatos, mostra cultural,  e exposição de banners a-
brangendo as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e 
Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e 
Trabalho. 

A Faed conquistou duas classificações, nas Linhas de Extensão 
Cultura e Educação. 

Na Linha de Extensão Cultura o destaque foi o programa 
“Biblioteca Pública de Santa Catarina: um modelo de gestão – 2ª 
edição”, coordenado pela professora Doutora Delsi Fries Davok. Já 
na Linha de Extensão Educação foi classificado o projeto isolado 
“Alternativas Pedagógicas e Formação de Professores do Ensino 
Fundamental Público” coordenado pela professora Zenir Maria Koch. 
As coordenadoras receberam medalhas como reconhecimento da 
qualidade extensionista das ações. 

Ações extensionistas da Faed são premiadas 
no 6º Encontro de Extensão da Udesc 

O Seminário de Estágios e Práticas da Faed, referente ao primeiro 
semestre de 2011, foi realizado entre os dias 27 de junho e 1º de julho. 
O objetivo do seminário foi socializar experiências de estágios e práti-
cas realizados em campo, como componente curricular e obrigatório 
dos cursos de formação docente. 

Participaram do Seminário acadêmicos e acadêmicas de todas as 
disciplinas em fase de conclusão dos trabalhos em campo. 

Alguns  trabalhos 
do  Seminário  fica-
ram  expostos  nos 
corredores da Faed. 
A exemplo de uma 
mostra  fotográfica  
intitulada  “O  que  é 
isso o que é”. A in-
tenção da exposição 
foi fazer um convite 
visual para o Semi-
nário de Estágios e 
Práticas. Mostra Fotográfica exposta na Faed durante o Seminário 

Faed realiza Seminário de Estágios e Práticas 

O Grupo de Estudos e Pesquisas Prolinguagem da Faed, em seu se-
gundo ano de edição, se reúne mensalmente com o objetivo de estudar e 
discutir temas relacionados ao ensino da língua materna nas escolas.  

O grupo é formado por alunos, da graduação e pós-graduação, profes-
sores da Udesc e profissionais externos à Faed, tais como fonoaudiólo-
gos, coordenadores pedagógicos e professores. 

Durante o primeiro semestre de 2011 o Grupo teve como foco o tema 
Alfabetização. Assim, foram discutidos autores como Magda Soa-
res, Sofia Vernon, Maria do Rosário Mortatti e Maria do Socorro Oliveira. 
Nesses encontros a questão do lugar da Alfabetização e do Letramento 

Grupo Prolinguagem da Faed discute ensino da língua materna nas escolas 
foi abordada, bem como a visão histórica sobre esse processo na educa-
ção brasileira e os desafios desse campo na atualidade.  

A participação às reuniões do Grupo Prolinguagem é aberta a toda 
comunidade Faediana e a todos os que se interessam e se dedicam ao 
ensino da língua.  

O Grupo se reúne sempre na última 3ª feira de cada mês em torno da 
leitura e discussão de um texto norteador, das 14h às 15h30, na sala 47 
da Faed.  

Os interessados podem encontrar os textos já discutidos durante a 
trajetória do grupo na pasta do Grupo Prolinguagem no xerox da Faed. 
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O Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desen-
volvimento Socioambiental (MPPT/Udesc) promoveu no dia 6 de maio no 
auditório da Faed, a aula inaugural com a turma de 2011, que teve como 
tema “Desenvolvimento Regional - Aportes Teórico-Metodológicos”. 

A aula foi ministrada pela professora Dra. Virgínia Elisabeta Etges, 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional – Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(UNISC).  

MPPT promove aula inaugural sobre 
desenvolvimento regional 

O Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado (PPGE/
Udesc), por meio da Linha de Pesquisa “História da Educação e Histo-
riografia”, realizou no dia 17 de agosto a aula aberta “Projetos de Es-
colas Primárias do Arquiteto Raul Lino durante a I República Portugue-
sa”, ministrada pelo professor doutor Carlos Manique da Silva, pesqui-
sador da Universidade de Lisboa. 

A aula aberta foi realizada na Direção de Pesquisa e Pós-Graduação  
da Faed (DPPG/Dape), no bairro Centro em Florianópolis.  

PPGE realiza aula aberta com pesquisador 
da Universidade de Lisboa 

O grupo PET Geografia da promoveu no dia 10 de agosto ano audi-
tório da Faed a aula inaugural do segundo semestre de 2011 do curso 
de Geografia. 

Na oportunidade as professoras do curso Ana Maria Hoepers Preve 
e Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins apresentaram aos acadê-
micos e acadêmicas presentes as suas respectivas teses de doutora-
do: “Mapas, Prisão e Fugas: cartografias intensivas em educação” e 
“Os desafios do processo formativo do professor de Geografia”. 

PETGeo organiza aula inaugural 
do curso de Geografia  

A Direção de Ensino de Graduação da Faed, com o Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação e 
Departamento de Ciências Humanas promoveram no dia 13 de maio, no auditório da Faed, a palestra “As psicoses e 
os transtornos por impulsos e compulsões”. 

O palestrante foi o professor doutor Marcos de Noronha, psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP) e Conselho Federal de Medicina (CFM); Psicoterapeuta e Psicodramatista reconhecido pela Federação 
Brasileira de Psicodrama (FEBRAP); diretor e articulador intercultural da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural 
(ABE); e membro da Associação Mundial de Psiquiatria Cultural e da Seção de Psiquiatria Transcultural da Associa-
ção Mundial de Psiquiatria (WPA). 

Docentes, técnicos e acadêmicos da Faed e da Udesc, participaram da palestra, que contou com apoio da Direção 
de Extensão, Cultura e Comunidade da Faed.  

Psicoses e transtornos por impulsos e compulsões são temas de palestra na Faed 

A Faed promoveu no dia 25 de agosto no auditório do centro, o de-
bate “O PNE e as implicações na formação docente”.  

O Plano Nacional de Educação – PNE foi abordado pelas debatedo-
ras: professora doutora Leda Scheibe, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e professora doutora Lisete Regina Gomes 
Arelaro, da Universidade de São Paulo (USP), coordenado pela pro-
fessora Zenir Maria Koch, da Faed/Udesc. 

O debate foi promovido pela Faed/Udesc, PRAPEG – Projeto Entre 
Temas: Pedagogia em Ação, e Grupo de Pesquisa: Didática e Forma-
ção de Professores. 

Plano Nacional de Educação 
em  debate na Faed 
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O Centro Acadêmico de História (CAH) da Faed organizou entre os 
dias 12 e 16 de setembro a  2ª Semana Acadêmica de História da 
Udesc. O evento contou com cerca de 300 participantes. Com o tema 
“Rupturas e Permanências: por uma História do Brasil”, a semana 
contou com conferências, minicursos, mesas redondas, exibições de 
filmes, comunicação oral e programação cultural. 

Os participantes lotaram o auditório da Faed para a conferência de 
abertura, ministrada pelo professor doutor Marcelo Siqueira Ridenti, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

Como parte da programação foi realizado o 2º Seminário de Estágio 
em História Udesc/UFSC, promovido pelo Núcleo de Estudos de Histó-
ria (NEH) da Faed, que contou com a conferência do professor mestre 
Luciano de Azambuja, do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

A programação cultural teve mostra de dança e percussão afro do 
Grupo Abayomi, Teatro Capoeira e Arte Farol da Ilha no Hall da Faed,  
e apresentação do Coral da Udesc. 

Conferência de abertura com Marcelo Siqueira Ridenti da Unicamp Apresentações  culturais  integraram a programação do evento 

 2ª Semana Acadêmica de História reuniu 300 participantes na Faed 
O professor Raul Antelo da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), palestrou durante a programação, que encerrou com a confe-
rência proferida pelo professor doutor Durval Muniz de Albuquerque Juni-
or, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A Faed e a  Associação Nacional de História (ANPUH-Seção/SC) pro-
movem no dia 15 de junho a oficina de História “Através do samba, refle-
xões sobre o documentário”. A atividade reuniu estudantes e profissio-
nais da área de História no auditório do Centro. 

O evento foi realizado em dois módulos: a exibição do filme “Através 
do samba” e mesa redonda com a equipe de produção. Após foram apre-
sentadas reflexões a partir de aspectos teóricos e metodológicos motiva-
dos pela produção do filme exibido, audiovisual sobre a manifestação do 
samba em Florianópolis, entre 2008 e 2010, enquanto possibilidade de 
construção de uma narrativa no campo da história. 

A oficina foi ministrada pela professora Dra. Márcia Ramos de Oliveira 
da Faed (líder do grupo de pesquisa linguagens e representação Udesc/
CNPq e vice-coordenadora do laboratório de Imagem e Som da Faed/
Udesc, recentemente atuou como coordenadora do projeto de extensão 
“Através do samba experiências em vídeo-documentário”, que resultou 
no filme sobre o samba em Florianópolis em 2010). A mesa redonda 
contou com a equipe de produção, edição e montagem do filme. 

Oficina de História “Através do samba,  
reflexões sobre o documentário” na Faed 

Equipe organizadora da Semana com professores e palestrantes 

A Faed agora conta 
com uma Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), 
que tem como objetivo 
a prevenção de aci-
dentes e doenças 
decorrentes do traba-
lho, de modo a tornar 
compatível permanen-
temente o trabalho 
com a preservação da 
vida e a promoção da 
saúde do servidor. 

Nos dias 5, 6 e 7 de 
Julho de 2011, as 
técnicas universitárias 
integrantes da CIPA 
da Faed, Gisele Amo-
rim (presidente) e Rita 
de Cássia Silvano da 
Silva (vice-presidente), participaram de um curso de treinamento, junta-
mente com membros representantes da CIPA de todos os centros da 
Udesc. 

O curso foi ministrado na Gerência de Saúde Ocupacional (GESAO) da 
Secretaria de Estado de Administração (SEA-SC) e nas dependências da 
Faed. Durante o treinamento as participantes receberam orientações 
sobre saúde e segurança no trabalho (primeiros socorros, noções de 
ergonomia, prevenção de acidentes, mapa de riscos, entre outros). 

 Faed conta com Comissão Interna    
 de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Participantes tiveram noções de primeiros socorros 
ministradas pelo Corpo de Bombeiros 
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Coordenador do grupo, professor Norberto Dallabrida, com  
mestrandos e bolsistas  de iniciação científica 

A Faed realizou de 17 a 19 de agosto o VI Colóquio Ensino Médio, 
História e Cidadania. O evento reuniu pesquisadores que desenvolvem 
investigações sobre o Ensino Médio/Secundário brasileiro, em nível 
regional e nacional, com o intuito de disseminar resultados de pesqui-
sas e realizar discussões em torno do tema. 

A programação do colóquio contou com duas conferências e 29 
comunicações sobre o Ensino Médio/Secundário em perspectiva histó-
rica. Entre os trabalhos apresentados, muitos estiveram vinculados a 
universidades catarinenses como a UNESC, FURB, UFSC e Udesc, 
além de autores de universidades brasileiras, como a UNESP, Univer-
sidade Federal Fluminense, UNEB e UNICENTRO. 

A conferência de abertura, “Ensino Secundário no Brasil no Século 
XX: Perspectivas de Investigação”, foi ministrada pela professora dou-
tora Rosa Fátima de Souza, da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). A conferência de encerramento “O Ensino Secundário Cató-
lico através de suas Revistas Escolares”, foi proferida pela professora 
doutora Miriam W. Chaves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 

O colóquio foi organizado pelo grupo de pesquisa “Ensino Médio em 

Faed promove VI Colóquio Ensino Médio, História e Cidadania 

Santa Catarina: perspectivas sócio-históricas”, coordenado pelo profes-
sor da Udesc e pesquisador no CNPq Norberto Dallabrida. Também 
integram o grupo três mestrandos do Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGE/Udesc), e quatro bolsistas de Iniciação Científica. 

Abertura do evento no auditório da Faed 

Foi realizado no dia 30 de setembro o Colóquio Filosofia e Interpre-
tação, promovido pelo programa de Extensão “Civilização” da Faed. O 
evento aconteceu na Faculdade Municipal de Palhoça. A programação 
contou com conferências e oficinas sobre Filosofia e interpretação de 
textos filosóficos. 

O colóquio tem o objetivo de contribuir para a discussão e o desen-
volvimento de instrumentais e métodos de leitura reflexiva de filosofia; 
promover a divulgação e o debate sobre o tema da leitura filosófica; 
além de integrar e acolher a comunidade envolvida com a filosofia, sua 
apropriação e sua relação ensino/aprendizagem, de modo a intensifi-
car e promover uma relação crítica e reflexiva dos indivíduos com a 
mesma. O evento reuniu professores do ensino médio de Filosofia, 
História, Letras e Ciências Humanas, e acadêmicos interessados no 
tema. 

Faed organiza Colóquio Filosofia e Interpretação 

Nos dias 30 e 31 de agosto a Faed realizou a oficina “Educação 
Histórica”, ministrada pela professora doutora Maria Auxiliadora Sch-
midt, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

A atividade foi uma promoção do Programa de Apoio ao Ensino de 
Graduação (PRAPEG), Núcleo de Ensino de História (NEH), Grupo de 
Pesquisa: “Ensino de História, memória e culturas”, Departamento de 
História da Faed e Programa de Pós-graduação em História (PPGH/
Udesc). 

Faed oferece oficina sobre Educação Histórica 

O grupo de pesquisa da Faed “Ensino Médio em Santa Catarina: pers-
pectivas sócio-históricas”, foi responsável pela organização do VI Coló-
quio Ensino Médio, História e Cidadania, realizado no mês de agosto. 

O grupo é coordenado pelo professor doutor Norberto Dallabrida, pes-
quisador do CNPq, e conta com a participação de professores, mestran-
dos e bolsistas de Iniciação Científica.  

Ele se propõe a realizar leituras sócio-históricas do ensino médio/
secundário no estado de Santa Catarina, durante o século XX, procuran-
do pensar a cultura escolar a partir de marcadores sociais como frações 
de classe social, gênero e religião. 

Entre as últimas publicações do grupo estão o artigo “Colégios de elite 
distintos em gênero”, de Norberto Dallabrida e Estela Sartori Martini, 
publicado no periódico “Educação UNISINOS” (São Leopoldo, 2010); o 
artigo “O polvo vermelho: anticomunismo em jornais estudantis de um 
colégio católico de elite (1945-1950)”, de Norberto Dallabrida e Juliana 
Topanotti dos Santos de Mello,  publicado no periódico Revista Letras 
ConVida-Literatura, Cultura e Arte (Lisboa - Portugal, 2010); e o artigo 
“Bourdieu e as estratégias de distinção no ensino superior francês”, de 
Norberto Dallabrida, publicado no periódico Cadernos de História da 
Educação (Uberlândia, 2011). 

Grupo de pesquisa publica artigos     
sobre Ensino Médio em Santa Catarina 
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A Coordenadoria de Avaliação Institucional da Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (COAI/Udesc) e a Comissão Setorial de Avalia-
ção da Faed (CSA/Faed) realizaram entre o dia 1º de julho e 5 de a-
gosto a avaliação institucional da Faed. 

Professores, professoras, acadêmicos e acadêmicas dos cursos de 
Biblioteconomia, Geografia, História e Pedagogia puderam participar 
da avaliação das disciplinas ministradas ou cursadas em 2011/1, res-
pondendo a um questionário que ficou disponível online através do 
sistema acadêmico.  

“A avaliação institucional tem como objetivo a autoavaliação das 
ações da instituição e dos cursos, sob a ótica de todos que fazem o 
cotidiano da Faed em ações de ensino, pesquisa e extensão”, explicou 
o Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival José Martins 
Filho. Os resultados dessa avaliação permitirão a reflexão sobre a 
qualidade do ensino ministrado e a sistematização de informações 
para subsidiar o planejamento e as decisões institucionais. 

A Avaliação Institucional da Faed é um projeto piloto na Udesc. Se-
gundo o Diretor ela representa uma oportunidade de aprendizagem 
para professores, professoras, alunos e alunas, bem como para 
a Comissão. “A partir deste projeto piloto serão possíveis melhorias e 
encaminhamentos no âmbito da avaliação institucional da Udesc”, 
esclareceu Lourival. 

Faed realiza Avaliação Institucional 

Encontro Pedagógico dos Núcleos Docentes 
Estruturantes e Colegiados de Ensino da Faed 

A Direção de Ensino de Graduação da Faed realizou no dia 14 de 
junho o Encontro Pedagógico dos Núcleos Docentes Estruturantes e 
Colegiados de Ensino dos Cursos de Graduação da Faed. 

O evento foi realizado no auditório da Faed e iniciou com uma colhi-
da musical. Em seguida a professora Dra. Mariléia Gastalde Machado 
Lopes, Diretora de Educação Superior da Secretaria Estadual de Edu-
cação de Santa Catarina, palestrou sobre “Educação Superior em 
Santa Catarina: Cenários e Desafios”. 

Após a palestra o Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival 
José Martins Filho, falou sobre os “Cursos de Graduação da Faed: 
Desafios para os NDEs”. 

Encontro de formação continuada de       
profissionais da educação infantil na Faed 

Foi realizado no dia 17 de junho, no auditório da Faed, o terceiro 
encontro de formação continuada de professores das Creches Joaqui-
na Maria Peres, do bairro Itacorubi, e Fermínio Francisco Vieira, do 
bairro Córrego Grande. As duas instituições recebem estagiários da 
4ª, 5ª e 7ª fases do Curso de Pedagogia da Faed para a prática de 
estágio em unidades de educação infantil. 

Durante o encontro as discussões sobre as orientações curriculares 
para a educação infantil da rede municipal de Florianópolis foram con-
duzidas por Zenilda Ferreira e Zenaide Souza Machado, representan-
tes da Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Edu-
cação de Florianópolis. 

Estiveram presentes no encontro: Rozana Maíza Vicente, diretora da 
Creche Fermínio Francisco Vieira; Luciana Mara Espíndola Santos e 
Roseline Rosa Martins, diretora e supervisora da Creche Joaquina 
Maria Peres; profissionais da educação infantil das duas unidades e a 
professora Geysa Spitz Alcoforado de Abreu, representando o Grupo 
de Estudos em Educação Infantil da Udesc (GEDIN). 

“Abrir a universidade para a comunidade viabiliza uma concepção de 
universidade cidadã e contribui para consolidar a relação entre teoria e 
prática dentro das instituições. Com tais ações, acreditamos estar 
fortalecendo os vínculos institucionais e de formação entre as Institui-
ções de educação infantil e a Udesc”, afirma a professora Geysa. 

Um total de 38 acadêmicos e acadêmicas da Faed foram contempla-
dos pelo edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência – PIBID/CAPES/Udesc. Foram 10 bolsas para o Curso de Peda-
gogia, 18 para o curso de História e 10 para o curso de Geografia. O 
PIBID na Faed é coordenado pela professora Ana Preve no curso de 
Geografia, professora Cristiani Bereta da Silva no curso de História, e 
professora Alba Battisti de Souza no curso de Pedagogia. 

O PIBID tem entre seus objetivos inserir os acadêmicos e acadêmicas 
das licenciaturas no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem. O programa visa integrar a ação dos 
alunos e alunas ao contexto escolar, com a supervisão de um professor 
ou professora da área que atue na escola. 

O Diretor de Ensino de Graduação da Faed, professor Lourival José 
Martins Filho, salientou que esta é mais uma iniciativa do trabalho con-
junto desenvolvido entre a Faed e as escolas de educação básica. 

PIBID contemplou 38 alunos da Faed 
com bolsas de iniciação à docência 

 Reunião de técnicos e técnicas da Faed 

 No dia 17 de agosto os técnicos e técnicas universitárias da Faed 
participaram de uma reunião. O encontro teve como objetivo indicar 
membros representantes para o Conselho de Centro, Comissão Perma-
nente de Pessoal Técnico Administrativo (COPPTA Setorial), Departa-
mentos da Faed e Conselhos Superiores. 
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A Faed realizou nos dias 19 e 20 de setembro oficinas de formação 
docente para uso do SIGA, o novo sistema de gestão acadêmica da 
Udesc.  

Docentes dos cinco departamentos da Faed participaram das capa-
citações, visando garantir o funcionamento eficiente do SIGA. As ofici-
nas foram ministradas pela Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (SETIC/Udesc) juntamente com a empresa Edusoft. 

A Faed passou pela fase de validação dos dados migrados para o 
novo sistema. O SIGA substituiu o antigo SigmaWeb e objetiva agilizar 
os processos internos da universidade, com uma base única e integra-
da de informações e gerenciamento, com acesso em todos os centros 
da Udesc. 

Docentes da Faed participam de      
oficina para uso do SIGA 

O Grupo de Diversidade Sexual da Udesc promoveu no dia 29 de 
junho no auditório da Faed o debate “Estado, sexualidade e educação: 
a questão do kit anti-homofobia”. 

O evento contará com a presença da professora doutora Jimena 
Furlani, do Laboratório de Relações de Gênero e Família (Labgef/
Udesc), da professora doutora Miriam Pillar Grossi, e do doutorando 
Felipe Fernandes, ambos do Núcleo de Identidades de Gênero e Sub-
jetividades da Universidade Federal de Santa Catarina (Nigs/UFSC).  

Na oportunidade foram exibidos os vídeos sobre o kit anti-homofobia 
e após iniciaram as discussões sobre o tema. O debate foi a primeira 
atividade realizada pelo recém formado Grupo de Diversidade Sexual 
da Udesc. 

 Debate “Estado, sexualidade e educação: 
a questão do kit anti-homofobia” na Faed 

A Udesc recebeu no mês de agosto a visita do professor doutor Blair 
Bateman, da Brigham Young University, dos Estados Unidos. O objeti-
vo do encontro foi estabelecer convênios de mobilidade acadêmica 
entre as universidades. Na Faed o visitante assistiu a uma aula da 
disciplina de História dos Brasil acompanhado dos acadêmicos dos 
Estados Unidos que estão cursando o segundo semestre no Centro.  

O professor participou de um encontro com dois alunos da Faed que 
irão para a Brigham Young University no primeiro semestre de 2012, 
através do Consórcio Capes/Fipse - Educação e Diversidade. 

Durante a visita Blair Bateman conheceu o campus da Udesc e parti-
cipou de uma reunião com os Chefes de Departamento, Coordenado-
res  de  Mestrado,  Direção  Geral  e  Direção de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação da Faed, visando estabelecer parcerias para a mobilidade 
acadêmica entre a Udesc e a Brigham Young University. 

Professor dos EUA participa de reunião na Faed para convênios de mobilidade acadêmica  

A Faed e a Associação dos Supervisores Escolares do Estado de San-
ta Catarina (ASESC) organizaram no dia 25 de agosto o XX Encontro 
Estadual dos Supervisores Escolares do Estado de Santa Catarina. 

O encontro foi no auditório do Instituto Estadual de Educação e inte-
grou o “III Encontro de Formação 2011 – Processos educativos no con-
texto da contemporaneidade”, previsto no Projeto de Extensão da Faed, 
coordenado pela professora Zenir Maria Koch. 

A programação contou com a palestra “A Supervisão escolar no con-
texto da contemporaneidade”, ministrada pela professora Mary Therezi-
nha Alexandre  Simen Rangel,  da  Universidade Federal  Fluminense 
(UFF). Também foi realizada a mesa redonda “Análise da violência sob o 
ponto de vista da diversidade e perspectivas pedagógicas”, com os deba-
tedores: Fernando Pocahy (UFSC), Rogério Machado Rosa (Udesc) e 
Denise Soares Miguel (Udesc), além da mediadora Zenir Maria Koch 
(Udesc). 

O evento encerrou com a palestra “A política do Ensino de 9 anos e o 
impacto na escola”, ministrada pela professora Lizete Regina Gomes 

Faed e Asesc realizam XX Encontro Estadual de  Supervisores Escolares 

Arelaro, da Universidade de São Paulo (USP), com a mediadora Selma 
David Lemos, da ASESC; e com a palestra “Avaliação como intervenção 
no processo de ensino e aprendizagem”, com Luiz Carlos de Freitas, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mediada por Beatriz 
Bittencourt Collere Hanff (UFSC). 

Professor Blair Bateman em reunião na Faed 
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Faed realiza cerimônia de colação de grau dos formandos e formandas 2011/1 

Foi realizada na noite do dia 3 de agosto a cerimônia de colação de 
grau dos formandos e formandas dos quatro cursos da Faed. 

Participaram da solenidade 42 acadêmicos e acadêmicas dos cursos 
de Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da informação, Geografia 
– Licenciatura e Bacharelado, História – Licenciatura e Bacharelado, e 
Pedagogia – Supervisão Escolar e Magistério das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

O vice-reitor da Udesc, Antônio Heronaldo de Sousa, representou o 
reitor da Universidade na mesa oficial da cerimônia, juntamente com 
as diretoras, diretores e chefes dos departamentos da Faed. Um públi-
co de cerca de 600 pessoas compareceu à solenidade, realizada no 
Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Acadêmicos dos Estados Unidos 
são recepcionados na Faed 

A Faed recebeu durante o mês de julho três acadêmicos de universi-
dades dos Estados Unidos que terão aulas na Faed durante o segun-
do semestre de 2011. 

Os acadêmicos Loyd Christensen e Mckinley Winters vieram da 
Brigham Young University. E o aluno Jared Blenves veio da Universi-
dade de Ashland. 

Os três visitantes cursarão disciplinas de História e Pedagogia na 
Faed durante o semestre. Na chegada todos foram recepcionados 
pelo Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival José Martins 
Filho, e conheceram a Faed e a Udesc.  

Além de assistirem às aulas das disciplinas de interesse, os alunos 
serão acompanhados com atendimentos individualizados ao longo do 
semestre. 

Os acadêmicos escolheram a Udesc através do “Programa Capes/
Fipse Educação e Diversidade”, um programa de consórcios em edu-
cação superior entre Brasil e Estados Unidos que consiste em parceri-
as universitárias em todas as áreas do conhecimento, para auxiliar a 
inserção dos cursos de graduação das instituições de ensino superior 
brasileiras no cenário internacional.  

Na Faed a coordenação do Programa está a cargo da professora 
doutora Geovana Mendonça Lunardi Mendes. 

Loyd Christensen  Jared Blenves  Mckinley Winters  

A equipe de profissionais responsáveis pela copa, limpeza e manu-
tenção da Faed participou no mês de junho de uma palestra sobre 
educação ambiental e reciclagem ministrada na Companhia de Melho-
ramentos da Capital – Comcap.  

Os participantes conheceram o Museu do Lixo e o Centro de Trans-
ferência de Resíduos Sólidos da Comcap. Na oportunidade, aprende-
ram sobre consumo sustentável, reutilização e sobre a importância da 
reciclagem adequada dos resíduos para o meio ambiente. Também 
receberam materiais instrutivos para aplicar em casa e mudar o com-
portamento de toda a família em relação ao lixo e ao desperdício. 

De acordo com a Coordenadora de Serviços Gerais da Faed, Rosi 
Pocovi, a ideia de uma visita à Comcap surgiu do contato com o pes-
soal responsável pela reciclagem do lixo da Faed. “O objetivo é consci-
entizar sobre a importância da reciclagem, e isso não é fácil pois é 
uma questão cultural, até mesmo alguns servidores técnicos e docen-
tes são resistentes à separação do lixo”, ressalta. Segundo ela, carta-
zes e lixeiras de coleta seletiva foram espalhados pelo centro visando 
a conscientização da comunidade acadêmica para a destinação corre-
ta do lixo. 

Equipe da copa, limpeza e manutenção da Faed  
participa de palestra sobre educação ambiental 

Equipe aprendeu como reaproveitar lixo e resíduos  
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A Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, participou no dia 4 de 
maio da reunião do Comitê de Governança da Prova Nacional de Con-
curso para Ingresso na Carreira Docente, realizado no Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em Brasí-
lia. 

Na oportunidade a diretora representou o Fórum Nacional de Diretores 
e Diretoras de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação das 
Universidades Públicas – FORUMDIR, na qualidade de vice-presidente e 
membro do Comitê. 

A Prova Nacional de Concurso para Ingresso na Carreira Docente foi 
instituída pelo Ministério da Educação em março de 2011 (Portaria Nor-
mativa nº 03 de 02/03/2011 - MEC), e se constitui de uma avaliação para 
subsidiar a admissão de docentes para a educação básica no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios.  O processo de construção 
da prova vem sendo elaborado desde maio de 2010, em parceria com a 
sociedade civil e entidades ligadas à educação, com cronograma de 
aplicação para agosto de 2012, e utilização dos dados para ingresso na 
carreira docente do final de 2012 em diante. 

Segundo a Diretora, esta prova influenciará na formação inicial dos 
educandos e, consequentemente, na formação de professores, sendo 
que o Curso de Pedagogia é parâmetro na definição do perfil da prova. 

Embora não tenha o caráter de certificação e nem de classificação, e 
de ser voluntária por adesão, a expectativa é de que em 2013 os estados 
e municípios possam ter docentes qualificados aprovados para contrata-
ção, segundo informou a presidente do INEP, Malvina Tânia Tuttman. 

Diretora Geral da Faed participa do Comitê 
de Governança do INEP em Brasília 

Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, é Vice-Presidente  
do Forumdir e participou da mesa de abertura do encontro  

O Conselho de Centro da Faed – Concentro aprovou por unanimida-
de em reunião no mês de julho o Relatório da Gestão 2010. O docu-
mento tem como referência as políticas e compromissos traçados pela 
Direção para a gestão 2009-2012. 

Segundo a Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, o relatório é a 
expressão objetiva do esforço integrado dos segmentos docente, téc-
nico e discente, cujos sujeitos em seus âmbitos de atuação vêm assu-
mindo papel decisivo como participantes comprometidos com a execu-
ção das atividades programadas. 

A Diretora salienta que em 2010 a gestão foi pautada no diálogo 
constante e no compromisso pela busca de excelência no ensino, 
pesquisa, extensão e administração. “As ações da Direção Geral se 
mesclaram com as atividades das demais direções em uma gestão 
colegiada, na ética e na transparência”, ressalta. 

No relatório estão as atividades das comissões instaladas em 2009 
que obtiveram êxito nos processos de suas finalidades, com destaque 
para a implantação do Orçamento Participativo e para a elaboração do 
Regimento Interno da Faed. 

Também são apontadas ações que resultaram nas liberações para a 
construção do novo Bloco Administrativo da Faed e também as tratati-
vas para a restauração do prédio da Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação (DPPG), visando a implantação do Centro de Documenta-
ção e Investigação em Ciências Humanas – CDICH. 

O documento relata a contratação de 12 técnicos(as) universitários
(as) e 10 professores(as) que contribuiu para somar nas atividades 
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, bem como a aquisi-
ção de equipamentos e mobiliário para toda a Faed. 

“Os esforços registrados no relatório demonstram a dinamicidade e a 
multiplicidade de ações realizadas em 2010. Se neste segundo ano de 
gestão alcançamos as metas projetadas, agradecemos o compromisso 
de todos e todas que fazem da Faed um lugar de produção acadêmi-
ca, ensino, pesquisa e extensão, sempre com bom convívio, diálogo e 
parceria”, acrescenta a Diretora Geral.    

Para o relator, professor Divino Ignácio Ribeiro, o documento regis-
tra o esforço de toda a comunidade da Faed nas quatro frentes de 
atuação – ensino, pesquisa, extensão e administração, e deve ser 
usado como fonte nos processos de planejamento do Centro. 

O Relatório da Gestão 2010 está disponível no Portal da  Faed, no  
link da Direção Geral.  

Concentro aprova  Relatório da Gestão 2010 

A Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri, e o Diretor de Ensino 
de Graduação do Centro, Lourival José Martins Filho, participaram 
entre os dias 10 e 12 de julho da XXXI Reunião do Fórum Nacional de 
Diretores, Centros e Faculdades de Educação das Universidades Pú-
blicas Brasileiras – Forumdir. 

O encontro, que tem como objetivo aprofundar discussões referentes 
às políticas de formação e de avaliação de professores na atual con-
juntura brasileira, foi realizado pelo Instituto de Educação  da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. 

Uma das dimensões discutidas foi o Plano Nacional de Educação e 
Políticas de Formação Docente. Sobre o tema, o Forumdir se juntou à 
ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação, CEDES – Centro 
de Estudos Educação & Sociedade, ANFOPE – Associação Nacional 
pela Formação dos Profissionais da Educação, e ANPAE – Associa-
ção Nacional de política e Administração da Educação, definindo as 
seguintes prioridades: recursos públicos devem ser destinados para 
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e estatais; financiamen-
to de 10% de forma progressiva para a Educação; professor em exer-
cício na Educação Básica, prioritariamente com formação superior, 
com ênfase no protagonismo das IES públicas para este desafio; im-
plementação do Sistema Nacional de Educação; garantia da gestão 
democrática em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Diretora Geral e Diretor de Ensino da Faed presentes na XXXI Reunião Nacional do Forumdir 

Sobre a Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente, os partici-
pantes do Fórum reiteraram sua posição contrária à referida prova por 
seu caráter centralizador. Entretanto, o Fórum mantém seus represen-
tantes no Comitê de Governança do MEC/CAPES, juntamente 
com  ANFOPE e ANPED, visando a inserção nos debates e proposi-
ções  de políticas juntos aos órgãos regulatórios. 

A Diretora Geral da Faed e atual Vice-Presidente do Forumdir, Marlene 
de Fáveri, avaliou o encontro: “O Fórum foi muito produtivo no sentido de 
atualizar informações diretamente das entidades com os participantes, 
além de ampliar a participação da Faed nos debates políticos acerca da 
educação e das discussões para o Plano Nacional de Educação”. 
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Foi realizado na Faed, de 31 de agosto a 2 de setembro, o 21º Semi-
nário de Iniciação Científica da Udesc, juntamente com a 2ª Semana de 
Pesquisa da Faed.  

O evento reuniu os resultados de artigos publicados e relatórios finais 
dos projetos de pesquisa vinculados ao Programa de Iniciação Científica 
da Udesc. 

21º Seminário de Iniciação Científica contou com 67 trabalhos da Faed  

  Prêmio Jovem Pesquisador 2011 

Ao longo do 21º Seminário de Iniciação Científica  foram selecionados 
os melhores trabalhos de Iniciação Científica da Faed, que receberam o 
Prêmio Jovem Pesquisador –  2011. A Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação da Faed divulgou os nomes dos três alunos bolsistas agracia-
dos com o prêmio: 

1ª lugar – Elaine Maria de Quadros 
2º lugar – Ronan  Max Prochnow 
3º lugar – Mariana Rotili da Silveira 

Durante a abertura do 21º Seminário de Iniciação Científica na Faed  
foi realizado o lançamento do portal do Repositório  Digital da Memória 
Científica da Faed. O conteúdo pode ser acessado pelo endereço eletrô-
nico: www.labtecgc.udesc.br:8081/memorial. 

A ferramenta tem o objetivo de tornar  disponível  e dar  visibilidade ao 
conteúdo dos resultados das pesquisas científicas desenvolvidas na 
Faed, assegurando livre acesso a estas informações, além de ser mais 
uma  opção  de referência e fonte de pesquisas tanto para o público 
acadêmico como para a comunidade em geral. 

O portal foi idealizado  através do programa de extensão “Memória 
Científica da Faed”,  coordenado pela Diretora de Pesquisa e Pós-
Graduação da Faed, Gláucia de Oliveira Assis, e implantado em parceria 
com ações de extensão promovidas pelo Departamento de Bibliotecono-
mia, através do  Laboratório de Tecnologias aplicadas à Gestão do Co-
nhecimento e da Informação (LabTecGCI), coordenado pelo professor 
Divino Ignacio Ribeiro Junior. 

O Repositório Institucional Memória Cientifica está sendo constituído 
pela produção, resultado dos projetos de pesquisa coordenados pelos 
professores pesquisadores nos últimos 21 seminários de iniciação cientí-
fica da Faed. 

O conteúdo do portal foi tratado e sistematizado pela servidora da Dire-
ção de Pesquisa e PósGraduação (DPPG), Marília Schenkel, tendo co-
mo fonte os anais dos referidos seminários e os arquivos da DPPG do 
Centro, contando com a colaboração de uma bolsista de extensão. Os 
dados obtidos por esse tratamento estão sendo importados para o Repo-
sitório pelo professor Divino Ignacio Ribeiro Junior. 

 Lançado o portal do Repositório Digital da Memória Científica da Faed 

Recepção aos novos bolsistas de Iniciação Científica da Faed 

Professores e idealizadores do Repositório Digital da Memória  
Científica da Faed durante o lançamento 

Faed realiza eleições para conselhos,  
colegiados e chefias departamentais 
A Faed realizou nos meses de agosto e setembro duas eleições para 

representantes  docentes,  discentes  e  técnicos(as)  universitários(as), 
titulares e suplentes, para: Conselho Universitário (Consuni); Conselho 
de Administração (Consad); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe); Conselho de Centro da Faed (Concentro); Comissão Perma-
nente de Pessoal Técnico Administrativo (COPPTA Setorial), Chefias de 
Departamentos e Colegiados Plenos Departamentais da Faed. 

Na abertura foi realizado o lançamento do Repositório Digital da Me-
mória Científica da Faed. Após a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 
do Centro promoveu a recepção aos novos bolsistas de Iniciação Cientí-
fica da Faed.  

A conferência de abertura foi ministrada pela professora doutora Miri-
am Pilar Grossi, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

A programação do Seminário contou com apresentações de cerca de 
67 projetos de pesquisa desenvolvidos na Faed, que podem ser consul-
tados  nos  anais  no  evento  no  endereço  eletrônico:  http://
pegasus.udesc.br/arquivos/secao/proppg/Seminario21/anais_ic_faed.pdf. 

A Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed salienta que a uni-
versidade é um espaço de construção do conhecimento científico e que 
busca instigar o interesse por novos avanços no campo da pesquisa,  

preocupando em disseminar o resultado das mesmas.  Segundo ela, 
para um pesquisador, tão importante quanto desenvolver a pesquisa, é a 
sua publicação, atribuindo maior visibilidade à produção científica. 

O  professor Divino ressalta que  o Repositório permite o gerenciamen-
to da produção científica em qualquer tipo de material digital, oferecendo 
mais possibilidades e garantindo o armazenamento, a preservação e a 
acessibilidade dos conteúdos ao longo do tempo. 

Eleições na Faed 



No dia 30 de junho foi lançado na Livraria 
Livros & Livros do Centro de Eventos da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o 
lançamento  do  livro  “Violências  em  (Com)
Textos: Olhares”, pela Udesc Editora. 

Organizado pela professora Denise Soares 
Miguel, do Laboratório de Relações de Gênero 
e Família (Labgef) da Faed, e pela professora 
Patrícia de Moraes Lima, do Núcleo Vida e Cui-
dado: estudos e Pesquisas sobre Violências, do Centro de Ciências da 
Educação (CED/UFSC). 

A obra apresenta um conjunto de textos que tangenciam a temática 
das violências em suas diferentes manifestações. As organizadoras 
desconstruíram a ideia de um livro linear, centrado em textos que su-
gerem uma continuidade reflexiva sobre o tema. Ao contrário optaram 
por fragmentos de textos que tecem proximidades, tramam reflexões 
para além dos cenários das práticas sociais, inscrevem intersecções 
que experimentam uma diversidade de olhares. 

Foi realizado no dia 5 de julho no auditório da 
Faed o lançamento do livro “Formação Docente e 
Práticas  Pedagógicas  –  Cenários  e  Trajetó-
rias” (Udesc Editora). A obra é organizada pelas 
professoras Alba Regina Battisti de Souza e Ade-
milde Silveira Sartori, da Faed, e e pela professo-
ra Elisiani Cristina de Souza de Freitas Noronha, 
do Centro Universitário Municipal de São José. 

A obra reúne um conjunto de escritos de edu-
cadores e educadoras que atuam em universida-
des e escolas – em contextos diferentes, mas 
com uma questão em comum: a busca por uma educação comprometida 
com a qualidade. A publicação está vinculada ao Laboratório de Mídias e 
Práticas  Educativas  (LAMPE/Faed)  e  aos  grupos  de  pesquisa: 
“Educação, Comunicação e Tecnologia” e “Didática e Formação Docen-
te” do Departamento de Pedagogia da Faed. 

São artigos que tratam de práticas pedagógicas sob diferentes pers-
pectivas. Transitam nas dimensões da pesquisa, da extensão e do ensi-
no, cada qual expressando suas percepções, estudos e experiências 
sobre as temáticas que propuseram desenvolver. 
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A professora doutora Gisela Eggert Steindel, da Faed, lançou no dia 27 
de julho, no município de Jaraguá do Sul, o livro “Dos espaços de leitura 
à Biblioteca Municipal de Jaraguá do Sul”. O lançamento da obra inte-
grou a programação da Ciranda Literária, iniciativa de escritores jaragua-
enses e da Biblioteca Pública Rui Barbosa. 

O livro é um estudo acerca da conformação da biblioteca jaraguaense, 
iniciada na década 40 do século XX. Para contar a história da Biblioteca 
Municipal, abordando o período de 1937 a 1983, a autora se baseou em 
pesquisas de documentos disponíveis no Arquivo Histórico Eugênio Vic-
tor Schmöckel e na Câmara de Vereadores, além dos jornais Jaraguá do 
Sul – que circularam na cidade entre 1933 e 1938 – e Correio do Povo. 
Também recolheu depoimentos de pessoas da comunidade relacionadas 
direta ou indiretamente com a historicidade da Biblioteca Rui Barbosa. 

 Professora da Faed lança livro sobre a           
 Biblioteca Municipal de Jaraguá do Sul 

 Livro “Formação Docente e Práticas           
 Pedagógicas” é lançado na Faed 

Professora da Faed organiza livro “Violências 
em (Com)Textos: Olhares” 

Homenagens no lançamento do livro com 
histórias de professores catarinenses 

No dia 16 de junho o Centro de 
Memória da Associação Catarinen-
se de Professores (ACP) foi o local 
do lançamento do livro “Memória 
Docente:  histórias de professores 
catarinenses (1890-1950)”, publica-
do pela Udesc Editora, organizado 
pela professora da Faed, Vera Luci-
a Gaspar e pela pesquisadora Dilce 
Schueroff. 

O livro apresenta um conjunto de entrevistas 
que registram parte da trajetória de educadores e 
educadoras catarinenses e é um dos produtos do 
projeto de pesquisa “Memória Docente: histórias 
de professores catarinenses (1890-1950)”,  que 
teve como fonte principal o acervo de história oral 
do Museu da Escola Catarinense.  

O evento contou com a presença de alguns dos 
professores entrevistados que compõem a obra, 
e de representantes de entrevistados que já fale-
ceram. Os mesmos foram homenageados durante a cerimônia e salien-
taram a satisfação em contribuir para a memória docente catarinense. 

Publicado o livro “Diásporas, 
Mobilidades e Migrações” 

Foi publicado no segundo semestre de 2011 o 
livro “Diásporas, Mobilidades e Migrações” (Editora 
Mulheres), organizado pela professora da Faed, 
Sílvia Maria Fávero Arend, e pelas professoras 
Carmen Sílvia de Moaes Rial e Joana Maria Pedro, 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 

A obra traz os processos advindos da dispersão dos povos e culturas 
através dos continentes, ocorridos entre o final do século XIX e os dias 
de hoje. Processos que envolvem, entre outros aspectos, a experiência 
de mulheres, homens e crianças frente aos deslocamentos populacionais 
através dos espaços geográficos, a construção de identificações plurais 
e o compartilhar de imaginários que aspiram à diversidade. 

Estas reflexões foram realizadas por pesquisadoras e pesquisadores 
oriundos de diferentes áreas do conhecimento: Antropologia Social, So-
ciologia, Literatura, Cinema e História. No seu conjunto os textos propor-
cionam um panorama teórico e metodológico de fenômenos centrais e 
constitutivos do mundo contemporâneo sob o enfoque dos estudos de 
gênero.  

Questões de ordem epistemológica pautam os textos da primeira parte 
do livro. As autoras e os autores indagam sobre quais foram os impactos 
provocados nas investigações acerca das migrações a partir dos proble-
mas propostos pelos estudos de gênero. A análise das múltiplas experi-
ências sociais envolvidas nos processos de deslocamentos geográficos/
culturais e da circulação de bens materiais e simbólicos, tendo em vista 
as relações de gênero, norteia o segundo grupo de textos. A abordagem 
das migrações sob a perspectiva do gênero, por parte da literatura e do 
cinema, forma a temática privilegiada dos textos que encerram a obra.    

Organizadoras do livro no lançamento  


