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 Faed conquista medalhas em quatro modalidades no Jisudesc 2011 
A equipe da Faed conquistou medalhas em quatro modalidades nos 

Jogos de Integração dos Servidores da Udesc – Jisudesc 2011, realiza-
dos de 25 a 27 de novembro em Florianópolis. 

Representando a Faed, a técnica universitária Andréia Paternolli con-
quistou a medalha de ouro e o troféu no Xadrez. O técnico Rogério Ma-
chado Rosa venceu a Corrida Rústica na Categoria Aberta, e o técnico 
Danilo Ledra faturou a medalha de bronze no Tênis de Mesa. 

Nas modalidades coletivas a equipe feminina de Futsal da Faed con-
quistou o 2º lugar. O time foi formado pelas professoras: Jimena Furlani, 

Amanda Leite, Alba Batistti e Marlene de Fáveri, e pelas técnicas univer-
sitárias: Tânia Foletto, Darli Damian da Silva, Carolina Hommerding e 
Gisele Amorim. 

O técnico da Faed Fernando Meira Junior conquistou uma medalha de 
prata no Bas-
quetebol em 
Trio, jogando 
pela equipe 
da reitoria. 

Equipe de Futsal feminino da Faed conquistou a medalha de prata Rogério: ouro na Corrida Rústica Danilo: bonze no Tênis de Mesa Andréia: ouro no Xadrez 

  Faed realiza Encontro de Avaliação da Gestão 
Foi realizado no dia 2 de dezembro o Encontro de Avaliação da Gestão 

da Faed. A reunião contou com a presença das direções e coordena-
ções, das cinco chefias de departamento, além das funções de confiança 
do Centro, com o objetivo de avaliar os três anos da atual gestão, de 
2009 a 2011. 

O encontro foi planejado com uma metodologia que privilegiou o diálo-
go e foi organizada por área: ensino, extensão, pesquisa e pós-
graduação, e administração, de forma que todos os participantes tiveram 
a oportunidade de se manifestar e ouvir sobre sua área de atuação. 

Como destaques positivos das avaliações foram citados: a gestão do 
diálogo; as decisões colegiadas; o fluxo de projetos e convênios, tanto de 
fomento quanto de mobilidade acadêmica; o orçamento participativo 
como um diferencial; os projetos de ensino e extensão; o incremento dos 
laboratórios; o cuidado e o zelo com os ambientes e bem-estar; o anda-
mento das obras do novo prédio; o setor de comunicação e divulgação; 
dentre outras ações que fazem o cotidiano do centro. 

A diretora geral da Faed, Marlene de Fáveri, salientou a importância de 
dialogar e ouvir opiniões sobre a gestão: “O encontro oportunizou olhares 

Participaram da reunião as direções, coordenações, chefias departamentais e funções de confiança da Faed 

mais micro, a partir dos diversos setores, e possibilitou avaliações sobre 
os pontos onde avançamos e sobre outros aspectos que podem ser a-
perfeiçoados”.  

Segundo a diretora, a avaliação foi uma espécie de radiografia da Fa-
ed. “Sinto que fizemos muitas escolhas certas, e parabenizo a todos e 
todas que contribuíram com trabalho, dedicação e compromisso, e agra-
deço, em nome das direções”, completou. 



   Expediente Boletim Informativo Faed: 
 

   Diretora Geral: 

      Profª. Dra. Marlene de Fáveri 

   Diretor de Administração: 

     Prof. Dr. Jarbas José Cardoso  

   Diretor de Ensino de Graduação: 

   Prof. Dr. Lourival José Martins Filho 

   Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação: 

   Profª. Dra. Gláucia de Oliveira Assis 

   Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade: 

  Profª. Dra. Jimena Furlani 

 

   Projeto Gráfico/Edição/Reportagens/Fotos: 

  Jornalista Carolina Hommerding - Mtb 12.636 

 

   Contato: 

   Assessoria de Comunicação da Faed/Udesc 
   Email: imprensa.faed@udesc.br 
   Fone: (48) 3321-8512 - Fax: (48) 3321-8546 
   Site: www.faed.udesc.br 
    

   Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc 

   Centro de Ciências Humanas e da Educação - Faed             

   Av. Madre Benvenuta, 2007 - Bairro Itacorubi 
   Florianópolis - SC - CEP 88035-001 

2 

Foi realizado no dia 10 de outubro o Fórum do Projeto Político Institu-
cional – PPI 2011-2031 da Faed. O evento foi aberto à participação da 
comunidade acadêmica do Centro – professores e professoras, técnicos 
e técnicas administrativas, acadêmicos e acadêmicas. 

O Diretor de Administração da Faed, Jarbas José Cardoso, explica que 
o objetivo do fórum foi discutir a ideia do Projeto Político Pedagógico 
Institucional com a comunidade acadêmica da Faed, quanto ao significa-
do e às implicações deste documento no cotidiano de cada segmento ao 
desenvolver suas atividades. 

Após a acolhida inicial pela Direção Geral, o professor Antônio Elizio 
Pazeto falou sobre “Projeto Político Institucional: significados e implica-
ções”. Em seguida aos debates e reflexões da plenária o Diretor de Ad-
ministração abordou o tema “PPI 2011-2031 da Faed: estrutura e resu-
mos das ações”. 

Diante das diversas sugestões e propostas dos presentes a definição 
do documento foi adiada. Foram disponibilizadas na página da Faed a 
proposta existente para o PPI 2011-2031da Faed e uma matriz de análi-
se para o envio de sugestões das dimensões. As sugestões enviadas 
entrarão em debate no próximo fórum sobre o tema a ser realizado em 
2012. 

Faed promove Fórum do Projeto  
Político Institucional (PPI) 2011-2031 

  Motorista da Faed recebe homenagem  
  do grupo PET Geografia 

Durante a abertura do XI Simpósio de Geografia da Udesc (Simgeo) 
e do V Encontro Nacional de Grupos PET Geografia (EnaPETGeo) o 
grupo PET Geografia da Faed homenageou o motorista Luiz Carlos 
Rosa   Schauffert. Na oportunidade Seu Luiz recebeu o certificado de 
“Amigo do PET”, em função da contribuição do servidor para os traba-
lhos desenvolvidos pelo Programa fora da Faed. O motorista agrade-
ceu a homenagem e elogiou a atuação do PET. 

    

    Editorial 
 

Queridos faedianos e queridas faedianas, 

 

Com satisfação e alegria chegamos ao final de mais um ano 

no calendário, e o terceiro desta gestão! 

Este foi particularmente um ano que mexeu com nosso coti-

diano, com a realização de muitos eventos, e aos nossos 

olhos  acompanhamos o erguer-se do novo prédio, enfim, 

quase pronto! 

Para 2012 projetamos a mudança dos setores administrati-

vos para as novas dependências, a readequação dos espa-

ços do prédio atual, e o faremos, como temos feito, de forma 

dialogada com a comunidade acadêmica e com a comissão 

designada para este fim. 

Em 2012 também estaremos preparando as comemorações 

para o jubileu da Faed - Rumo aos 50 Anos! 

Agradecemos a todo o corpo docente, discente e técnico, 

aos colaboradores da segurança, limpeza e copa. 

Desejamos um Ano Novo repleto de paz e saúde! 

 

Com o carinho e o abraço, 

 

 Marlene de Fáveri 
 Diretora Geral da Faed 
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 Faed contribui para a criação do Centro de Documentação e     
 Pesquisa do antigo Hospital Colônia Santana em São José 

Foi realizada no dia 7 de novembro a inauguração do Centro de Docu-
mentação e Pesquisa do antigo Hospital Colônia Santana (CEDOPE/
HCS), atual Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPQ-SC), localiza-
do em São José. O espaço é resultado de uma parceria entre o IPQ-SC 
e o Laboratório de Patrimônio Cultural da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (LabPac/Udesc). 

A inauguração integra as comemorações dos 70 anos do Hospital, 
fundado no dia 10 de novembro de 1941, oferecendo assistência psiquiá-
trica a todo o estado. Ao longo de sete décadas o HCS/IPQ-SC construiu 
uma história que acompanhou o desenvolvimento político assistencial em 
saúde mental, passando de uma trajetória de segregação e superlotação 
para se transformar na atualidade em uma instituição referência na assis-
tência, ensino e pesquisa da saúde mental em Santa Catarina. 

Participaram da abertura da semana comemorativa e da inauguração 
do CEDOPE/HCS: o Superintendente dos Hospitais de Santa Catarina, 
doutor Libório Soncini; o gerente da Escola de Formação em Saúde 
(EFOS), Leni Granzoto; a coordenadora do LabPac/Udesc, professora 

Diretor do IPQ, Paulo Souza, e as idealizadoras Eliani Costa 
e Viviane Borges na inauguração do CEDOPE 

Objetos que integram a história da instituição  
estão expostos no CEDOPE/HCS 

Espaço ficará aberto para visitação pública e contará com  
exposições de imagens e mobiliário antigo do HCS 

doutora Maria Teresa Santos Cunha; o diretor do IPQ-SC, doutor Paulo 
Márcio Souza; e o gerente administrativo do IPQ-SC, Jair Costa. Tam-
bém prestigiaram a solenidade funcionários, ex-funcionários, pacientes, 
alunos e bolsistas da Udesc. 

Durante a abertura os participantes salientaram a importância de con-
tar a história do IPQ-SC através de iniciativas como a criação do CED-
OPE/HCS, que valorizam a memória de seus pacientes, funcionários e 
moradores da região. Na oportunidade foram realizadas homenagens 
aos ex-diretores da instituição e a alguns funcionários. 

O descerramento da placa inaugural do Centro de Documentação e 
Pesquisa foi realizado pelas idealizadoras do espaço: a enfermeira e 
professora doutora Eliani Costa, e a professora doutora Viviane Borges, 
da Faed. O Centro de Documentação e Pesquisa contará com exposi-
ções constantes de objetos, documentos, imagens e mobiliário que fa-
zem parte da história da instituição.  

O blog do CEDOPE com a programação das atividades do Centro 
podem ser acessadas no blog: http://cedopehcs.blogspot.com. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) publicou no dia 30 de novembro a aprovação do curso de Douto-
rado em Educação no Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(Faed/Udesc). O curso, avaliado com nota 4 pela Capes, será oferecido 
a partir de 2012. 

O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/
Udesc) decidiu que o edital de seleção para a primeira turma será lança-
do em fevereiro de 2012, informando à comunidade os detalhes de todo 
o processo seletivo. O edital será publicado no site do PPGE 
(WWW.ppge.udesc.br). O período de inscrições iniciará no mês de mar-
ço e as aulas da primeira turma deverão iniciar ingressar em agosto de 
2012. 

O Coordenador do PPGE, professor Celso Carminati, adianta que o 
doutorado oferecerá 10 vagas em duas linhas de pesquisa: “História e 
Historiografia da Educação” e “Educação, Comunicação e Tecnologia”, 
em torno das quais se estruturarão os projetos de pesquisa, as discipli-
nas ofertadas, as orientações e as demais atividades do programa. 

“O processo seletivo consistirá em três etapas: apresentação do proje-
to de pesquisa articulado às linhas de pesquisa do programa; uma prova 
de conhecimentos, e uma entrevista com os/as candidatos/as. Todas as 
etapas serão eliminatórias”, explica o coordenador. 

“As especificidades das linhas de pesquisa do Curso de Doutorado, 
trazem respostas diretas às demandas da sociedade”, destaca Celso 
Carminati.  

A linha de pesquisa “História e Historiografia da Educação” indica o 
desafio de consolidar esforços investigativos e produção científica, a 

 Faed oferecerá curso de doutorado em Educação a partir de 2012 
partir do olhar historiográfico, acerca da própria História da Educação 
Catarinense, seus atores, instituições e espaços educativos, articulando-
os aos múltiplos contextos nacionais e internacionais. 

A linha de pesquisa “Educação, Comunicação e Tecnologia”  busca 
compreender as mudanças educativas passadas, presentes e futuras e 
suas implicações sociais, a partir das articulações locais e glo-
bais, contribuindo para a formação dos pesquisadores e também para a 
produção do conhecimento na área educacional, sobretudo àquele medi-
ado pelas tecnologias, comunicação e informação.  

A implantação do Doutorado em Educação na Udesc foi possível a 
partir da boa avaliação recebida pelo curso de Mestrado do PPGE em 
seu primeiro triênio.  

Para o coordenador, a formação de pessoal altamente qualificado para 
a pesquisa em educação contribuirá para a melhoria dos cursos de gra-
duação, especialmente os envolvidos com formação de professores para 
todos os níveis, bem como de pós-graduação como os mestrados da 
área.  

“Através do Doutorado em Educação será possível fomentar as ativida-
des de pesquisa científica, tecnológica, cultural e artística, visando à 
inovação e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como a 
divulgação e a aplicação dos seus resultados”, destaca Celso Carminati. 

Sobre a aprovação do novo curso de doutorado, a Diretora Geral da 
Faed, Marlene de Fáveri, ressalta: “Ganhamos todos e todas, em especi-
al a sociedade e os futuros alunos e alunas que terão mais esta oportuni-
dade de  qualificarem-se em uma universidade pública, gratuita e de 
qualidade”. 

http://cedopehcs.blogspot.com
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Foi realizado entre os dias 15 e 19 de novembro em Florianópolis o 2º 
Workshop Internacional de História do Ambiente: Desastres Ambientais e 
Sustentabilidade.  

O encontro, promovido pela Udesc através do Núcleo de Estudos Am-
bientais  e do Laboratório de Geoprocessamento da Faed, contou com 
350 participantes brasileiros e de outros dez países. 

Workshop sobre desastres ambientais e sustentabilidade 
contou com 350 participantes e conferencistas de onze países 

A conferência de abertura do workshop foi ministrada pela professora 
do departamento de Geografia, Maria Paula Marimon, e teve como tema 
“Desastres Ambientais em Santa Catarina e a contribuição da Udesc 
para a sua prevenção e enfrentamento”.  

A palestrante falou sobre o papel da universidade em trabalhar estes 
acontecimentos sempre na perspectiva da prevenção. Também abordou 
a forma como eventos adversos afetam a vida das comunidades, do 
estado e do país, além da necessidade de políticas públicas na área de 
prevenção a desastres ambientais. 

Durante cinco dias de atividades, realizadas no Centro de Eventos do 
Hotel Praiatur, especialistas e pesquisadores participaram de conferên-
cias, mesas redondas e oficinas sobre estudos de caso de diversas par-
tes do mundo relacionados com alterações e desastres ambientais. O 
objetivo foi analisar a prevenção e o atendimento destes desastres, e 
buscar soluções sustentáveis de planejamento regional e urbano. 

A abertura oficial do evento contou com o Secretário Adjunto da Defe-
sa Civil de Santa Catarina, Major Márcio Luiz Alves, representando o 
Governador do Estado; o reitor da Udesc, Sebastião Iberes Lopes Melo; 
o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, Paulino de 
Jesus Francisco Cardoso; a Diretora Geral da Faed, Marlene de Fáveri; a 
Chefe do departamento de Geografia da Udesc, Mariane Dal Santo; o 
presidente do GIS Day, Francisco Henrique de Oliveira; o presidente do 
workshop, Mário Jorge Cardoso Freitas; além de representantes de auto-
ridades locais. 

De acordo com o coordenador do workshop, professor Mário Jorge 
Coelho Cardoso Freitas, o evento teve a intenção de inter-relacionar uma 
área interdisciplinar do saber crescente e promissora como a História do 

No primeiro dia do evento os participantes realizaram visitas de campo a áreas de risco na região de Florianópolis como Praia da Armação, Saco Grande e Morro da Queimada.  
Um grupo também visitou a região do Morro do Baú, no município catarinense de Ilhota. 

   Primeiro dia contou com visitas de campo a áreas de risco em Florianópolis e Ilhota 

Na abertura o Secretário Adjunto da Defesa Civil de SC, Major Marcio Luiz Alves,  
salientou a importância do evento para a sociedade brasileira.  

Segundo ele, as ações do Estado tornaram-se referência para todo o país.  

Ambiente, com uma área de estudos emergentes e de relevado impacto 
social como os desastres ambientais. “Tudo isso aliado ao domínio cien-
tifico e técnico já consolidado dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) e questões relativas à sociedade e formas de desenvolvimento 
mais sustentáveis”, afirmou. 

Questões sociológicas e políticas 
que permeiam a História do Ambi-
ente e os desastres ambientais 
foram debatidas pelos participan-
tes. “Todas estas questões que 
envolvem tomadas de decisões 
sobre urbanismo, planejamento, 
sobre a participação popular efetiva 
e as diversas dinâmicas que podem 
contribuir para o desenvolvimento e 
para uma conscientização numa 
perspectiva de sociedades mais 
sustentáveis”, explicou o coordena-
dor do evento.   

Conferência de abertura  ministrada pela professora Maria Paula Marimon 

Professor Mário Jorge Freitas,  
coordenador do workshop 
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Na cerimônia de encerramento o coordenador do workshop, Mário 
Jorge Coelho Cardoso Freitas, agradeceu a presença dos conferencistas 
e dos participantes nas atividades realizadas durante os cinco dias.  

O professor enalteceu a importância do tema proposto no evento, res-
saltando o nível sério de abordagens e pesquisas científicas apresenta-
das sobre a História do Ambiente. 

Durante a solenidade de encerramento, o coordenador do evento pro-
pôs aos presentes a aprovação de moções às autoridades do Estado, 
contendo apelos sobre a situação da região da Baixada do Maciambú, 
sugerindo a possibilidade de discussões acerca do que está sendo reali-

Também integrou a programação do workshop a celebração do GIS Day, evento internacional incentivado 
pela Economic and Research Institute (ESRI) e promovido anualmente com o objetivo de alertar para a im-
portância da Geografia na vida das pessoas. O GIS Day foi comemorado no dia 16 de novembro e contou 
com conferências sobre os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

O coordenador do GIS Day, professor Francisco Henrique de Oliveira, esclareceu que é possível desenvol-
ver processos de planejamento e gestão territorial no contexto dos desastres naturais através do entendi-
mento da natureza, da coleta de dados geográficos, da sistematização e do gerenciamento destes dados. 

Segundo ele, o workshop e o GIS Day possibilitam um espaço de debate e compartilhamento sobre a atua-
ção do meio acadêmico na gestão dos desastres. “Através do uso dos recursos geotecnológicos podemos 
dar muito mais apoio e uma resposta efetiva para a sociedade, contribuindo com o poder público na direção 
da qualificação da tomada de decisões, além de enfatizar o compromisso social da universidade junto a te-
mas como os desastres ambientais, a gestão de riscos o apoio à administração pública”, enfatizou. 

Comemoração do GIS Day integrou a programação 

Goordenador do GIS Day,  
professor Francisco Henrique de Oliveira 

Durante os cinco dias de workshop foram realizadas mais de 20 confe-
rências, além de mesas redondas, oficinas e apresentações orais. Entre 
os participantes estiveram profissionais da Udesc, e de universidades de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de conferencistas de 
países como Australia, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Reino Uni-
do, México, Índia, Cuba, Colômbia e Moçambique. 

Entre os destaques da programação estiveram: Ramanathan Suguma-
ran, que é professor do departamento de Geografia da Universidade de 
Northern Iowa nos Estados Unidos, e diretor da GeoTREE e do consór-
cio NASA-Iowa Space Grant.  

Também palestraram: o professor Donald Hughes, do departamento de 
História da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e pesquisador 
associado do Museu de Denver da Natureza e da Ciência; Christof Mau-
ch, professor de História Americana e Relações Transatlânticas na Uni-
versidade de Munique na Alemanha, e presidente da Sociedade Européi-
a para a História do Ambiente; e Craig Colten, professor do departamen-
to de Geografia e Antropologia da Universidade do Estado da Louisiana, 
nos Estados Unidos, dentre outros especialistas no tema. 

O último dia de programação contou com uma mesa redonda sobre a 

Mais de 20 conferências, mesas redondas, oficinas e apresentações orais em cinco dias 

comunidade e a defesa civil, que contou com a participação do consultor 
para o Brasil da OFDA/USAID (Agência de Assistência a Desastres no 
Exterior dos Estados Unidos), Antônio Pinheiro; com presença da Presi-
dente da Associação de Desabrigados e Atingidos das regiões do Baú, 
Tatiana Reichert; e com o Major do Corpo de Bombeiros e Secretário 
Municipal de Defesa Civil de Blumenau, Aldo Baptista Neto. 

   Evento encerrou com aprovação de moções às autoridades do Estado 
zado para aquela localidade, considerando os riscos de desastres. 

O documento proposto visa também sugerir que as autoridades aten-
tem para a região do Morro do Baú em Ilhota e região, sob a prerrogativa 
das fases da reconstrução, promovendo um debate sobre a aplicação 
das verbas de reconstrução, o perfil da execução destas reconstruções, 
e sobre a participação das comunidades atingidas pelos desastres na-
queles locais. 

“Estes dois pontos fizeram parte dos debates durante o evento e estas 
moções, que foram aprovadas por unanimidade pelos presentes, serão 
entregues às autoridades”, afirmou o coordenador. 

Conferencista Ramanathan Sugumaran,  
dos Estados Unidos 

Professor Donald Hughes, da Universidade  
de Denver nos Estados  

Presidente da Sociedade Européia de  
História do Ambiente, Christof Mauch 

Mesa redonda debateu a comunidade e a Defesa Civil 



6 

O Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (Labplan) da Faed  
promoveu nos dias 6 e 7 de outubro o minicurso “A experiência chinesa 
de desenvolvimento e planejamento”. 

O ministrante foi o doutor Elias Marco Khalil Jabbour, colaborador do 
Núcleo de Estudos Asiáticos (NEAS) do Departamento de Geociências 
do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Santa Catarina (CFH-UFSC). O minicurso reuniu professores, acadêmi-
cos e interessados no tema. 

A atividade foi uma promoção do Labplan/Faed, com apoio da Associa-
ção dos Geógrafos Brasileiros (AGB), e do Mestrado Profissional em 
Planejamento  Territorial  e  Desenvolvimento  Socioambiental  (MPPT/
Udesc). 

“A experiência chinesa de desenvolvimento e 
planejamento” é tema de minicurso na Faed 

PPGE realiza aula aberta “Dos livros didáticos 
para a cultura escolar do ensino de Matemática”  

O Programa de Pós-Graduação em Educação/Mestrado (PPGE/
Udesc), dentro da linha de pesquisa História e Historiografia da Educa-
ção realizou no dia 23 de novembro a aula aberta “Dos livros didáticos 
para a cultura escolar do ensino de Matemática”. A atividade foi minis-
trada pelo professor doutor Wagner Rodrigues Valente. 

A aula foi realizada na Direção de Pesquisa e Pós Graduação (DPPG) 
da Faed no Centro de Florianópolis. 

A atividade foi promovida pelo Seminário Especial de Aprofundamento 
Teórico “Cultura Material Escolar” do PPGE/Udesc, com apoio do De-
partamento de Ciências Humanas da Faed.  

A comissão organizadora do 2º 
Workshop Internacional de História 
do Ambiente: Desastres Ambien-
tais e Sustentabilidade, evento 
organizado pelo Núcleo de Estu-
dos Ambientais da Faed promoveu 
no dia 11 de novembro uma aula 
aberta pré-workshop com o tema: 
“Impactos do furacão Katrina: al-
gumas lições a retirar” 

A aula foi ministrada por Donald 
Hughes, Professor Emérito John 
Evans, do Departamento de Histó-
ria da Universidade de Denver, 
nos Estados Unidos. O convidado é pesquisador associado do Museu de 
Denver da Natureza e da Ciência. 

Aula aberta na Faed abordou “Impactos do 
furacão Katrina: algumas lições a retirar” 

Faed recebe XI Simpósio de  
Geografia da Udesc e V Encontro  
Nacional de Grupos PET Geografia  

O Programa de Educação Tutorial - PET Geografia da Faed realizou 
de 17 a 21 de outubro o XI Simpósio de Geografia da Udesc (Simgeo) 
e o V Encontro Nacional de Grupos PET Geografia (EnaPETGeo). 

Nesta edição o simpósio teve como tema “Ambiente e Desenvolvi-
mento Sócio-Espacial no Âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão”. 
Durante os cinco dias de evento foram realizadas conferências, mesas 
redondas, mini cursos, grupos de discussões, apresentações de traba-
lhos e saídas de campo. 

A conferência de abertura foi ministrada pelo professor doutor Mar-
celo Lopes de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), que falou sobre “Sociedade, Natureza e Desenvolvimento 
Sócio-Espacial: o olhar libertário”. 

Conferência de abertura com professor Marcelo Lopes de Souza da UFRJ 

Nos dias 17 e 18 de novembro o 
departamento de Biblioteconomia da 
Faed recebeu a professora Regina 
Belluzzo, da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP).  

A visitante ministrou o curso 
“Competência em Informação” que foi 
ofertado a alunos, alunas, professores 
e professoras de da área de Bibliote-
conomia. Na oportunidade a pales-
trante apresentou aspectos teóricos 
essenciais para a compreensão do 
tema, e em seguida foi realizada uma 
oficina no laboratório de informática.  

Durante a oficina os participantes puderam desenvolver e aplicar uma 
ferramenta que elaborada pela professora denominada Diagrama Belluz-
zo. A ferramenta é um instrumento que visa auxiliar aqueles que estão 
interessados em desenvolver esta competência a ter um eixo norteador a 
estabelecer um parâmetro. “É um diagrama que tem uma simplicidade de 
estruturação, são utilizadas figuras geométricas, e visa facilitar o âmbito 
da busca da informação necessária, saber quais as fontes e onde buscá-
las”, explica a professora.  

Segundo ela, a ferramenta auxilia na definição da informação necessá-
ria, da informação desejada, da informação pertinente e da informação 
relevante, que é tudo o que um pesquisador necessita para fazer qual-
quer trabalho de pesquisa, seja empírica ou cientifica. 

“Competência em Informação” é tema 
de curso e oficina na Faed 
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1º Seminário Internacional História do Tempo Presente da Faed 
contou com 370 participantes 

A Faed promoveu de 7 a 9 de novembro a primeira edição do Seminá-
rio Internacional História do Tempo Presente, promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em História (PPGH) da Udesc e pela Associação 
Nacional de História (ANPUH/Seção-SC). 

O evento iniciou com a conferência “História do Tempo Presente e 
Historiografia”, proferida pelo professor doutor François Dosse, da Uni-
versidade de Paris XII.  

O evento contou com 370 participantes nacionais e internacionais, 
interessados em pesquisar, debater e contribuir para a compreensão de 
fenômenos históricos transcorridos ao longo do século XX e início do 
século XXI.    

A programação geral contemplou nove simpósios temáticos realizados 
na Faed, além de quatro mesas redondas sobre “Tempo presente e polí-
ticas”, “Usos do passado”, “Memórias e identidades” e “Histórias e Narra-
tivas”.  

Durante a programação foi realizado um coquetel de lançamento de 
diversos livros relativos à História do Tempo Presente, de autoria de 
pesquisadores do Brasil e de outros países. 

A conferência de encerramento “História do Tempo Presente e Audiovi-
sual” foi ministrada pela professora Michèlle Lagny, da Universidade de 
Paris III. 

Auditório das Faculdades ASSESC ficou lotado durante a conferência de abertura 

Conferencista François Dosse, da Universidade de Paris XII 

Nove Simpósios Temáticos integraram o evento 

Conferencista Michèlle Lagny, da Universidade de Paris III Lançamento de livros sobre História do Tempo Presente 

A Faed, em comemoração ao centenário da implantação dos grupos 
escolares em Santa Catarina, realizou de 16 de novembro a 15 de de-
zembro a exposição fotográfica “A Escola da República”. 

A exposição foi baseada no livro “A Escola da República: os grupos 
escolares e a modernização do ensino primário em Santa Catarina (1911
-1918)”, de autoria dos professores da Faed: Gladys Mary Teive e Nor-
berto Dallabrida. A mostra ficou aberta à visitação pública e foi realizada 
no Museu da Escola Catarinense. 

Museu da Escola Catarinense recebe  
a exposição “A Escola da República” 

Professora Gladys Mary Teive, da Faed, com visitantes durante a exposição 

Foi realizada no dia 3 de outubro no auditório da Faed a palestra “O 
Corpo Feminino e a Web”, ministrada pela professora doutora Olaya 
Fernández Guerrero, da Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) da Espanha, que é bolsista da Fundación Carolina no Núcleo de 
Estudos das Diferenças de Gênero (NEDIG), da Universidade Federal do 
Tocantins (UFT). 

A palestra foi uma promoção do Laboratório de Relações de Gênero e 
Família da Udesc (Labgef), e do Instituto de Estudos de Gênero da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (IEG/UFSC), com apoio do Progra-
ma de Pós-Graduação em História (PPGH) da Udesc e do Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da 
UFSC. 

 Palestra na Faed abordou o tema  
 “O Corpo Feminino e a Web”  
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 Faed promove 2º Encontro das Novas Chefias Departamentais 
Foi realizado no dia 31 de outubro o 2º Encontro das Novas Chefias 

Departamentais da Faed. Participaram da atividade os chefes dos cinco 
departamentos do Centro, além da Direção Geral, Direção de Administra-
ção, Direção de Ensino, Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, e Dire-
ção de Extensão do Centro.  

O encontro, que abordou o eixo temático “Gestão departamental: enfo-

ques em diálogo” teve como objetivo refletir sobre as atribuições das 
chefias departamentais, considerando-as a partir de suas implicações 
administrativas e pedagógicas no âmbito da Faed.  

Na oportunidade as novas chefias conheceram as atribuições regimen-
tais, procedimentos e fluxos que definem e orientam a gestão departa-
mental. 

Novas Chefias recentemente eleitas para os Cinco Departamentos da Faed participaram do Encontro  

A Direção de Ensino de Graduação da Faed divulgou no mês de 
novembro que os Núcleos Docentes Estruturantes dos quatro cursos 
da Faed concluíram os processos de renovação de reconhecimento 
de curso. 

De acordo com o Diretor de Ensino, Lourival José Martins Filho, o 
curso de Biblioteconomia cumpriu todas as tarefas dos processos de 
renovação de reconhecimento com êxito. Já os cursos de Geografia, 
História e Pedagogia finalizaram os processos e aguardam avaliação 
da Pró-reitoria de Ensino da Udesc para encaminhamento ao Conse-
lho Estadual de Educação. 

“Para 2011 nosso maior desafio seria a atualização dos Projetos 
Pedagógicos de cada curso de graduação com vistas aos processos 
de renovação de reconhecimento, tarefa que concluímos com o tra-
balho intenso das Chefias Departamentais e dos docentes integran-
tes dos Núcleos Docentes Estruturantes”, salienta Lourival. O Diretor 
acredita que o recebimento das comissões avaliadoras por parte do 
Conselho Estadual se dará em 2012. 

 Núcleos Docentes Estruturantes da Faed   
 concluem processos de renovação de     
 reconhecimento de curso 

No dia 3 de dezembro foi realizado na Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul), no município catarinense de Içara, um encontro de 
profissionais da educação da região Sul. O objetivo da reunião foi discutir 
a Diversidade Cultural Religiosa na Educação Básica e meios de evitar 
qualquer forma de preconceito, discriminação e proselitismo. 

O evento foi promovido pela Unisul e o contou com a parceria da U-
desc, UFSC, e Centro Universitário Municipal de São José (USJ). Partici-
param do encontro professores de História, Geografia e Ensino Religioso 
que atuam na Educação Básica. Um dos pontos altos do encontro foi a 
palestra de Graziela dos Santos Lima, acadêmica do curso de Biblioteco-
nomia da Faed e integrante do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros (Neab/
Udesc). 

Ela falou com emoção e profundidade sobre as religiões de matriz 
africana e decorrentes em Santa Catarina, bem como das possibilidades 
pedagógicas com crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre esta 
temática. 

“Ficamos felizes em participar do encontro, pois um dos desafios do 
Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente  é produzir e socializar 

 Faed participa de encontro sobre Diversidade Cultural Religiosa em Içara 

Pesquisadores da Unisul, Udesc, UFSC e USJ 

Foi realizado no dia 1º de dezembro, o encerramento do Curso de 
Formação Política promovido pela Escola da Assembléia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc) em Florianópolis. Cerca de 80 profissionais da 
Educação Básica participaram das atividades. 

A palestra de encerramento foi proferida pelo Diretor de Ensino de 
Graduação da Faed, professor Lourival José Martins Filho, com o tema: 
Educação e Alteridade. O Diretor participou da entrega dos certificados 
aos concluintes do curso. 

“Esta é a terceira vez 
que a Faed e a Udesc 
estão conosco neste desa-
fio, é sempre bom contar 
com pessoas no âmbito 
estadual para dialogar com 
os docentes participantes”, 
afirmou a professora Vera 
Rizatki uma das coordena-
doras da Escola da Assem-
bleia. 

Faed presente no encerramento de   
curso promovido pela Escola da Alesc 

Entrega dos certificados aos concluintes do curso 

pesquisas relacionadas à diversidade cultural religiosa no cotidiano esco-
lar, a fim de contribuir no desenvolvimento de práticas curriculares e 
processos de formação docente que estimulem o acolhimento, o respei-
to, o convívio e o reconhecimento dos diferentes e das diferenças”, afir-
mou o Diretor de Ensino de Graduação da Faed, Lourival José Martins 
Filho. 
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Foi realizada no dia 18 de novembro no auditório da Esag, a cerimônia 
de entrega das medalhas de Mérito Funcional da Udesc aos servidores 
indicados pelos Centros de Ensino e pela Reitoria em 2011, e as meda-
lhas de menção honrosa aos funcionários com 30 anos de serviço na 
universidade. 

Pela Faed foram homenageados com a medalha de Mérito Funcional: 
o professor Francisco Henrique de Oliveira, do Departamento de Geogra-
fia, e a técnica Rosi Maria de Souza Pocovi, Coordenadora de Serviços 

Servidores da Faed recebem medalhas de Mérito Funcional e       
menções honrosas pelos 30 anos de trabalho na universidade 

Gerais da Faed. Ambos foram indicados por seus colegas para recebe-
rem a homenagem em 2011.  

Na solenidade foram agraciados com medalhas de menção honrosa 
pelos 30 anos de trabalho na Udesc os professores da Faed: Antônio 
Elízio Pazeto e João José da Costa. 

Após a entrega das medalhas aos homenageados de toda a universi-
dade, foi ministrada uma palestra sobre “Atitudes Inovadoras no Serviço 
Público”, com Mara Brognoli.   

Professor Francisco Henrique de Olivei-
ra recebeu a medalha do Reitor da 

Udesc, Sebastião Iberes Lopes Melo 

Servidora Rosi Pocovi recebeu a medalha  
do Pró-reitor de Administração da  

Udesc, Vinicius Perucci 

Professor João José da Costa recebeu 
a homenagem da Procuradora da  

Udesc, Juliana Lenger Michel  

Professor Antônio Elízio Pazeto com o Reitor 
da Udesc durante a cerimônia de homena-

gem pelos 30 anos na instituição 

Diretor de Ensino da Faed realiza palestras 
sobre Docência na Educação Básica 

Cerca de 350 pessoas entre alunos e alunas dos cursos de licenciatu-
ras, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID) e professores da Educação Básica participaram do Encontro 
de Estágios e Licenciaturas promovido pela Fundação Universidade 
Regional de  Blumenau (FURB), nos dias 2 e 3 de dezembro em Blume-
nau. 

O professor Lourival José Martins Filho, Diretor de Ensino da Faed 
ministrou a palestra de abertura do evento intitulada: Docência na Educa-
ção Básica: desafios em foco. “É muito legal esta possibilidade de diálo-
go, de troca entre as Instituições de Ensino Superior”, afirmou a profes-
sora Gicele Cervi, da Pró-reitoria de Ensino da FURB.  

Esta foi a 19ª palestra ministrada pelo professor em 2011, sempre 
representando a Udesc em eventos de Educação Básica. “Estivemos em 
Roraima, Erechim, Belo Horizonte, Sorocaba, Brasília, Campo Grande, 
Curitiba, Porto Alegre, dialogando com os docentes de diferentes redes e 
sistemas de ensino. Cumpre-nos agradecer o apoio da Direção Geral e 
Departamentos da Faed que nos permitiram compartilhar um pouco do 
que fazemos na Udesc, a exemplo do acompanhamento dos estágios na 
área da docência que se tornou referência”, salienta Lourival. 

Os integrantes do Grupo Gestor do Fórum Catarinense de Educação 
Infantil (FCEI) estiveram reunidos no dia 7 de dezembro na Faed. Na 
reunião foi realizada uma avaliação do ano de 2011 e o estabelecimento 
de metas para 2012. 

Na oportunidade foi escolhida a Secretaria Executiva do Fórum para 
2012. Após votação ficaram definidas a Universidade da Região de Join-
ville - Univille e a Secretaria Municipal de Educação de Joinville como os 
novos articuladores da Secretaria Executiva. 

Durante o encontro os integrantes agradeceram ao Grupo de Estu-
dos em Educação Infantil (GEDIN), à Faed e à Udesc pela  atuação na 
Secretaria Executiva em 2011 e pelos trabalhos realizados no âmbito da 
Educação Infantil. 

“É muito gratificante verificar o trabalho sólido que a Udesc está cons-
truindo na formação docente para a Educação Infantil”, salientou a Pro-
fessora Sonia Fernandes, Diretora da Educação Infantil da Secretaria 
Municipal de Florianópolis. “A Direção de Ensino da Faed acolheu de 
forma muito especial o Fórum Catarinense de Educação Infantil”, enfati-
zou a Professora Elaine Lima, Presidente da Organização Mundial para 
Educação Pré-Escolar (OMEP-SC). 

O Grupo de Estudos em Educação Infantil (GEDIN) da Udesc perma-
necerá como integrante no Fórum Catarinense de Educação Infantil no 
ano de 2012. 

 Fórum Catarinense de Educação       
Infantil foi destaque na Faed em 2011 

Grupo Gestor do Fórum Catarinense de Educação Infantil em reunião na Faed 



A professora doutora Maria Teresa Santos Cunha, da Faed, foi convi-
dada para integrar o Conselho Interdisciplinar de Pesquisa e Editoração 
(CIPE) da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) do Rio de Janeiro, institu-
ição vinculada ao Ministério da Cultura. O convite partiu do presidente da 
Fundação, Galeno Amorim. 

O CIPE é um órgão de assessoramento da presidência da FBN, e tem 
entre suas atribuições a avaliação de projetos da instituição, atendendo a 
editais públicos, que consolidem ações e planos na área da pesquisa e 
publicações.  

O Conselho também contribui para a discussão e definição da política 
e do programa editorial da Editora da Biblioteca Nacional, incluindo as 
propostas de coedição, no âmbito da Coordenação-Geral de Pesquisa e 
Editoração (CGPE). O mandato da professora Maria Teresa Santos Cu-
nha no CIPE será de dois anos. 

Professora da Faed é convidada para o 
conselho da Fundação Biblioteca Nacional 

O Projeto Cinearth - Cinema, Artes 
e Humanidades da Faed realizou ao 
longo do mês de outubro a 3ª Mostra 
de Artes Indígenas. As atividades 
tiveram apoio da Fundação nacional 
do Índio (Funai/SC) e do Museu da 
Escola Catarinense (MESC). O even-
to contou com sessões de filmes, 
debates e aulas abertas sobre temá-
ticas indígenas. 

As atividades da mostra foram 
abertas à comunidade acadêmica e 
a pessoas interessadas no tema, e 
ocorreram no Museu da Escola Ca-
tarinense, prédio da antiga Faed. 

Foram exibidos os filmes “Terra Vermelha”, “Corumbiara”, “Serras da 
Desordem”, e “Mbaraka: A palavra que Age – Nhandé va’e kue meme’î”. 
Após as sessões debatedores abordaram a temática dos filmes. 

Aulas abertas também integraram a programação da mostra: 
“Indígenas na cidade: Pankararu em SP”, com Marcos Alexandre Albu-
querque; “Xokleng em SC” ministrada pela professora da Faed Luisa 
Tombini Wittmann; e “Luta Kaiowá hoje” que contou com a presença de  
Erpídio Pires, de Paranhos/MG; Maurício Farias da Funai/SC; e de inte-
grantes do Movimento Guarani-Kaiowá, Aty Guasu (Grande Reunião dos 
povos indígenas). 

Projeto Cinearth promove 3ª Mostra de 
Artes Indígenas 

Debate após a exibição do filme “Terra Vermelha” no MESC 

Aula aberta com Erpidio Pires, do  
Movimento Aty Guasu de  

Mato Grosso do Sul 

A Coordenadoria de Estágios da Faed realizou de 21 a 30 de novem-
bro mais uma edição do Seminário de Estágios da Faed.  

O evento ocorre sempre ao final de cada semestre letivo e seu princi-
pal objetivo é socializar os diferentes trabalhos desenvolvidos em cam-
pos de estágios no âmbito das disciplinas de Práticas Curriculares e 
Estágios Supervisionados das Licenciaturas da Faed. 

Durante o Seminário foram realizadas apresentações individuais e em 
grupo dos 147 acadêmicos e acadêmicas da Faed que realizaram está-
gios ou práticas curriculares em locais externos à Udesc durante o se-
gundo semestre de 2011. 

Seminário de Estágios da Faed contou com    
apresentações de 147 alunos e alunas  
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O Núcleo de Ensino de História (NEH), o Grupo de pesquisa “Ensino 
de História, memória e culturas”, e o departamento de História da Faed  
promoveram nos dias 29 e 30 de novembro  a oficina “Canção Popular e 
Educação Histórica”. A atividade foi ministrada pelo professor Luciano de 
Azambuja, do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

 Faed realiza oficina “Canção           
 Popular e Educação Histórica” 

Foi realizada no dia 30 de 
novembro no auditório da Faed 
a palestra “Arquivos abertos na 
universidade: acesso à produ-
ção e memória científica”.  

O evento foi proferido pelo 
professor Fernando César Lima 
Leite, da Universidade de Brasí-
lia (UnB).  

À tarde o palestrante minis-
trou um curso sobre o sistema 
DSpace, desenvolvido para 
possibilitar a criação de reposi-
tórios digitais. 

Faed promove palestra sobre 
“Arquivos abertos na universidade” 



  Faed contribui com a organização    
  do Educasul 2011 

A Faed , por meio do Grupo de Pesquisa Didática e Formação Do-
cente do Departamento de Pedagogia contribuiu com a realização do 
Congresso Educasul 2011, evento realizado de 24 a 26 de outubro em 
Florianópolis, no Centro Sul. 

O Educasul tem o objetivo de promover o encontro entre gestores de 
escolas, alunos, professores, escolas, pais e autoridades para a com-
preensão da necessidade da educação e do conhecimento para o exer-
cício da plena cidadania com a participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais. Nesta 
edição o evento teve como tema “Saberes docentes em foco”, e contou 
com apresentações de trabalhos, exposição e mostra sobre educação 
sustentável. 

A Faed contribuiu através da participação de professoras e professo-
res pesquisadores ligados ao Grupo de Pesquisa Didática e Formação 
Docente, que integraram a Comissão de Avaliadores dos traba-
lhos inscritos no evento. Foram selecionados mais  de 70 trabalhos de 
profissionais de educação de todo Brasil. 

Através da parceria com a organização do evento, a Faed obteve 44 
inscrições gratuitas: 10 para professores e professoras pesquisadoras; 
10  para alunos e alunas da graduação e pós-graduação da Faed esco-
lhidos por sorteio; além de 12 inscrições para bolsistas do PIBID e alu-
nos do curso de Pedagogia que atuaram como monitores no evento. 
Colaboram ainda com o Educasul mais 12 professores do Departamen-
to de Pedagogia e do departamento de Ciências Humanas que atuam 
como Presidentes de Mesas e Coordenadores de Grupos de Trabalho. 

O professor Francisco Canella, da Faed, defendeu no dia 30 de setem-
bro sua tese de doutorado, intitulada: “Entre o local e a cidade: memórias 
e experiências de duas gerações de moradores da periferia urbana de 
Florianópolis (1990 - 2010)”. 

A tese foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais (PPCIS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
sob orientação da professora doutora Márcia Pereira Leite. 

Professor efetivo do Departamento de Ciências Humanas (DCH) da 
Faed, Francisco Canella possui graduação em História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mestrado em Sociologia Políti-
ca pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Possui experiência na área de Sociologia, com ênfase em Movimentos 
Sociais e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: juven-
tude e segregação urbana, movimentos sociais urbanos, e processos de 

escolarização. 

 Professor da Faed defende tese de  
 doutorado na UERJ 
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O professor Lourival José Martins Filho, professor associado de didáti-
ca e prática de ensino do Departamento de Pedagogia e Diretor de Ensi-
no de Graduação da Faed, foi eleito no dia 9 de novembro Presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Florianópolis. 

Esta é a segunda vez que o professor representa a Udesc no referido 
conselho, sendo escolhido entre os representantes do Sistema Municipal 
de Ensino para ser o presidente. Conforme o educador, “representar a 
Udesc no Conselho Municipal de Educação é uma forma da Faed contri-
buir para a qualidade da educação básica e superior no município de 
Florianópolis”. 

Na primeira gestão à frente do Conselho, o professor Lourival integrou 
a comissão organizadora do Plano Municipal de Educação. “No segundo 
mandato o maior desafio será a avaliação das resoluções em vigor no 
âmbito do Sistema de Ensino de Florianópolis”, revela. 

Diretor da Faed é eleito Presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis 

Para o educador, sua gestão no Conse-
lho possibilita o contato com mais de 180 
unidades de educação básica vinculadas 
ao Sistema Municipal de Ensino.  

“Isto contribui para a aproximação entre 
a universidade e a escola, sendo esta uma 
necessidade urgente das instituições for-
madoras de professores”, acrescenta Lou-
rival.  

A gestão do professor no conselho é de 
um ano, a partir de novembro de 2011. As 
reuniões do Conselho Municipal de Educa-
ção de Florianópolis acontecem todas as 
quartas-feiras.  

  Professora da Faed fará estágio  
  pós-doutoral na França em 2012 

A professora doutora Sílvia Maria Fávero Arend, do departamento 
de História da Faed, realizará estágio pós-doutoral de janeiro a julho 
de 2012 na Sciences Po-Paris (Fundation Nationale des Sciences 
Politiques), na França. 

O projeto a ser desenvolvido, denominado “Infância, lei e cidadania 
(Brasil 1980-1990)” apresenta como tema o processo histórico 
de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente no durante o 
período de redemocratização do Brasil. A pesquisa será financiada 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) do Ministério da Educação. 

Um total de 38 alunos e alunas da Faed dos cursos de História, Geo-
grafia e Pedagogia atuaram em 2011 como bolsistas em escolas de Edu-
cação Básica da rede estadual e municipal de Florianópolis e São José,  
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/
Capes/Udesc). 

São coordenadoras do PIBID na Faed: a professora Ana Preve no 
curso de Geografia, a professora Cristiani Bereta da Silva no curso de 
História, e a 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. 

PIBID contou com 38 bolsistas da Faed em 2011 

Alunas do PIBID Pedagogia da Faed em reunião no Núcleo de Apoio Pedagógico 
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O Setor de Serviços Gerais da Faed vem realizando constantes melho-
rias nos ambientes da Faed visando o bem-estar da comunidade acadê-
mica. De acordo com o Diretor de Administração da Faed, Jarbas José 
Cardoso, o Setor de Serviços Gerais sempre organiza ações planejadas  
para o período de transição entre os semestres. O diretor destaca a ins-
talação de murais especiais para divulgações à comunidade interna e 
externa, em todo o andar térreo e próximos às duas entradas da Faed. 

“Uma atividade que está em andamento é a organização e o aperfeiço-
amento do estacionamento do lado oeste do prédio da Faed. Falta uma 
parte de barro e a chegada das britas e das gramas, com isso iniciare-
mos o próximo ano letivo com melhores condições de acesso e melhor 
aparência daquele estacionamento”, explica o diretor. 

Setor de Serviços Gerais realiza melhorias nos ambientes da Faed para 2012 
Outra ação planejada pelo Setor de Serviços Gerais são todas as ativi-

dades de manutenção do prédio atual da Faed. Conforme o Diretor de 
Administração está em andamento a pintura de todas as portas da Faed 
e também serão pintadas as salas, corredores e hall das escadarias.  

“Em janeiro será feita toda a faxina geral nas cadeiras, carteiras e vi-
dros, visando uma boa recepção aos estudantes no próximo semestre 
letivo”, afirma. 

O Setor de Serviços Gerais já providenciou o planejamento da distribui-
ção das salas de aula para 2012, e está em fase de confecção das no-
vas placas de identificação das salas da Faed que atenderão os quatro 
cursos de graduação e os três cursos de mestrado no próximo semestre. 

Certames Bens Adquiridos/Serviços Executados Orçamento do Centro Orçamento dos Projetos 

- Material de Consumo Material de Expediente 
Incorporáveis de Computador 
Suprimentos Informática 
Material Elétrico 
Material Esportivo 
Gênero Alimentício 
Divisórias 
Carimbos 
Ferramentas 
Material de Limpeza 
Recarga Extintores 
Combustível 

R$ 9.200,00 
R$ 5.971,00 
R$ 31.466,36 
R$ 8.028,00 
R$ 3.917,00 
R$ 6.378,98 
R$ 81.925,70 
R$ 4.283,00 
R$ 39.542,08 
R$ 29.649,69 
R$ 6.125,00 
R$ 51.972,00 

- 
  R$ 614,04 
  R$ 2.259,83 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Pessoa Jurídica Serviços (Desratização, Chaveiro, banners, etc) 
Serviços Divisórias 
Recarga Extintores 
Revisão e Tradução Texto 

R$ 15.782,36 
R$ 599,70 
R$ 1.810,00 
R$ 36.310,00 

- 
- 
- 

R$ 2.261,80 

- Equipamentos e 
Material Permanente 

Mobiliário 
Computadores * 
Equipamentos Diversos 
Áudio/Vídeo/Foto 
Material de Rede 
Softwares 
Aparelho de Ar Condicionado 
Ferramentas 
Material Elétrico 
Peças Incorporáveis 
Scanner Planetário 
Plotter HP 

R$ 15.392,00 
  
R$ 9.019,89 
R$ 26.629,83 
R$ 5.029,76 
R$ 47.062,05 
R$ 36.035,10 
R$ 6.732,54 
R$ 244,33 
R$ 195,00 

- 
- 

R$ 9.740,00 
  
R$ 3.155,01 
R$ 15.230,72 

- 
R$ 19.374,00 

- 
- 
- 
- 

R$ 44.091,00 
R$ 60.000,00 

O Diretor de Administração da Faed, Jarbas José Cardoso, revela que 
houve um incremento muito grande nas aquisições em material de con-
sumo, de equipamentos e material permanente, assim como de serviços 
na Faed em 2011, adquiridos tanto com recursos do Finep, da Capes, e 

 Participação da Faed nos processos licitatórios de 2011 

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM 2011 – FAED 

com orçamento do próprio Centro. “Estas aquisições visam a melhoria da 
infraestrutura e da logística dos núcleos e laboratórios da Faed e tam-
bém do Instituto de Documentação e Pesquisa em Ciências Humanas – 
IDCH”, declara o diretor. 

* Este processo licitatório encontra-se sub judice. 

Fonte: Setor de Finanças e Contas/Compras 

Novos murais para divulgações instalados no andar térreo da Faed    Estacionamento da Faed receberá melhorias para o próximo semestre letivo   



No segundo semestre de 2011 a Faed aderiu 
ao Programa de Reciclagem do Óleo de Cozi-
nha Usado – ReÓleo. O ponto de coleta está 
disponível embaixo da rampa no andar térreo 
do Centro. 

De acordo com a Coordenadora de Serviços 
Gerais da Faed, Rosi Pocovi, a iniciativa surgiu 
em função da importância de ampliar a cultura 
da coleta seletiva na universidade. “A ideia é 
possibilitar às pessoas que circulam na Faed 
um local para destinar o óleo produzido em 
casa”, explica.  

A Direção Geral e as demais direções da Faed apoiaram a iniciativa, 
que está sendo divulgada entre professores e alunos. “Com a colabora-
ção de todos e todas podemos contribuir com responsabilidade para a 

preservação do meio ambiente, estimulando a cultura do reaproveita-
mento”, salienta Rosi. 

Faed conta com ponto de coleta de óleo 
vegetal para reciclagem 

Sobre o andamento dos processos referentes ao novo bloco adminis-
trativo da Faed, o Diretor de Administração do Centro, Jarbas José 
Cardoso, afirma que em 2011 foram entregues todos os estudos solici-
tados pela Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) e pela Pró-reitoria 
de Administração (PROAD) referentes ao mobiliário e demais equipa-
mentos que serão necessários no novo prédio.  

“Foram entregues às pró-reitorias em dezembro os projetos com 
especificações e orçamentos do mobiliário e da logística/telefonia e 
estão em andamento os estudos de sonorização e acústica do auditó-
rio, além de toda a demanda de equipamentos de informática, compu-
tadores e impressoras”, declara o diretor. 

Projetos de mobiliário e equipamentos 
para o novo bloco administrativo 
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Em relação ao Orçamento Participativo da Faed, o Diretor de Adminis-
tração da Faed, Jarbas José Cardoso, afirma que foram recebidas algu-
mas sugestões de aperfeiçoamento. Com base nestas sugestões foi 
agendada uma reunião de avaliação da execução do orçamento da Faed 
na Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde serão discutidas as 

 Orçamento Participativo recebe sugestões para aperfeiçoamento 

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR DEPARTAMENTO EM 2011 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011 - EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2011 

DIÁRIAS 

Departamento Dotação Inicial Orçamento Executado 

Biblioteconomia  R$         10.087,83  R$    5.431,50 

Ciências Humanas  R$           7.048,31  R$    7.304,00 

Geografia  R$         21.695,39  R$   19.309,38 

História  R$         17.106,20  R$   12.297,75 

Pedagogia  R$         14.910,32  R$   20.189,18 

PPGE - PED  R$           2.631,34  R$     1.147,50 

PPGE - CH  R$           1.006,90  R$        - 

PPGH-CH  R$           1.006,90  R$        - 

MPPT-CH  R$           1.006,90  R$        - 

PASSAGENS* 

Biblioteconomia  R$         12.659,23  R$    1.907,76 

Ciências Humanas  R$           8.844,94  R$     5.156,36 

Geografia  R$         27.225,59  R$     9.226,38 

História  R$         21.466,61  R$     8.316,76 

Pedagogia  R$         17.210,99  R$     6.532,50 

PPGE - PED  R$           4.801,94  R$     3.951,13 

PPGE - CH  R$           1.263,53  R$        - 

PPGH-CH  R$           1.263,53  R$        - 

MPPT-CH  R$           1.263,53  R$        - 

PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E VAN) 

Biblioteconomia  R$         13.054,83  R$      8.649,33 

Ciências Humanas  R$           9.121,34  R$         676,20 

Geografia  R$         28.076,39  R$    32.962,81 

História  R$         22.137,44  R$    19.001,05 

Pedagogia  R$         20.795,00  R$      7.916,66 

PPGE-PED  R$           1.905,12  R$         - 

PPGE-CH  R$           1.303,04  R$         - 

PPGH - CH  R$           1.303,04  R$         - 

MPPT-CH  R$           1.303,04  R$         - 

*Orçamento transferido para Reitoria a partir de Julho de 2011 em função do término do contrato com a EMCATUR. 

variáveis e projeções de mudanças para 2012.  
Este encontro ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2012 na UEM para 

analisar possíveis mudanças que serão apresentadas no dia 10 de feve-
reiro de 2012 em reunião com a Comissão de Administração e Planeja-
mento, visando a distribuição do orçamento aos departamentos em 2012.  

Calendário de Licitações 2012 
Acessar no seguinte endereço: http://www.udesc.br/?id=947  

Fonte: Setor de Finanças e Contas 

http://www.udesc.br/?id=947


  Siga a Faed nas redes sociais! 
As atividades e eventos que acontecem na Faed também podem 

ser acompanhadas através das redes sociais. A Faed está no Face-
book e no Twitter!  

    Twitter: @FAED_UDESC                  
                  

    Facebook: Faed Udesc 

A professora doutora Jimena Furlani, 
do Departamento de Ciências Huma-
nas da Faed e atual diretora de Exten-
são do centro, lançou em 2011 o livro 
intitulado “Educação Sexual na Sala de 
Aula: relações de gênero, orientação 
sexual e  igualdade étnico-racial numa 
proposta de respeito às diferenças”, 
pela Editora Autêntica. 

No livro é apresentado um modo pelo 
qual a Educação Sexual pode ser trata-
da na escola, para crianças e jovens, 
em distintos níveis de escolarização – 
na educação infantil, no ensino fundamental e 
no ensino médio.  

A obra apresenta princípios políticos volta-
dos a uma educação de respeito às diferenças 
e de positivação das muitas identidades assu-
midas, hoje, pelos sujeitos sociais, decorrentes 
de sua sexualidade, seu gênero, de sua inser-
ção étnico-racial, de sua aparência física, etc.  

O sucesso da Educação Sexual voltada às/
aos adolescentes, sobretudo naquilo que mu-
as/os desejam tão enfaticamente – um com-
portamento sexual seguro e preventivo em 
relação à gravidez indesejada e/ou às DST/
HIV e aids –, começa por reflexões e ações no 
âmbito da infância. 

As contribuições reflexivas dos textos apon-
tam para uma Educação Sexual comprometida 
com a problematização social e com a perma-
nente crítica das práticas educativas. “Espero 
que este trabalho, além de original, possa ser 
útil, suscite muitas inquietações e motive a 
ação escolar para os temas propostos”, decla-
ra a autora. 

“Educação Sexual na Sala de Aula” é 
tema de livro de professora da Faed 

 Professor da Faed lança livro sobre   
 “Alfabetização de jovens e adultos” 

O professor doutor Lourival José 
Martins Filho, do Departamento de 
Pedagogia da Faed e atual Diretor 
de Ensino do centro, lançou no se-
gundo semestre de 2011 o livro 
“Alfabetização de Jovens e Adultos: 
Trajetórias de Esperança”, pela 
Editora Insular. 

O livro é uma reflexão sobre a 
alfabetização de jovens e adultos. 
Ler e escrever, segundo o autor, é 
um direito dos cidadãos e represen-
ta um grande desafio a ser supera-
do, com cumplicidade, criatividade e 
criticidade. 

O autor desta obra nos apresenta 
o resultado de suas reflexões como 
educador. Compreende a educação 
como uma múltipla vivência em direção a uma sociedade mais justa e 
mais fraterna. No contexto da alfabetização de jovens e adultos, diz que 
este livro “flui como um grito em defesa do direito à educação para to-
dos”.  

Foi realizada no dia 2 de dezembro uma sessão solene da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina em homenagem aos 100 anos 
da Escola de Educação Básica Conselheiro Mafra, no município de Join-
ville.A solenidade reuniu autoridades, educadores e pessoas da socieda-
de em geral que contribuíram para a história de sucesso do primeiro 
grupo escolar a implantar um modelo de ensino revolucionário e de refe-
rência no estado. 

Durante a solenidade, que aconteceu no Clube Harmonia Lira em Join-
ville, foi lançado o livro “A Escola da República: os grupos escolares e a 
modernização do ensino primário em Santa Catarina”, de autoria dos 
professores da Faed, Gladys Mary Ghizoni Teive e Norberto Dallabrida. 

A obra relata a história da formação dos grupos escolares no estado, 
apresentando o regulamento dos grupos escolares organizado por Ores-
tes Guimarães. Os autores ministraram uma conferência a respeito da 
pesquisa sobre os primeiros grupos escolares catarinenses. 

Professores da Faed lançam livro em 
sessão solene da Alesc em Joinville 
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