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Sobre	o	CED	
•  Centro	de	Ciências	da	Educação	(CED)	

•  Composição:	
•  Departamento	de	Ciência	da	Informação	(CIN)	
•  Departamento	de	Metodologia	do	Ensino	(MEN)	
•  Departamento	de	Estudos	Especializados	em	Educação	(EED)	
•  Colégio	de	Aplicação	(CA)	
•  Núcleo	de	Desenvolvimento	InfanAl	(NDI)	

•  Grupos	e	Núcleos	de	Pesquisa:	31	
•  Técnicos	Administra;vos	em	Educação:	105	
•  Docentes	Efe;vos:	222	 3	



Ensino	no	CED		
•  Educação	Básica:	
•  Educação	InfanAl	(NDI)	

•  Ensino	Fundamental	e	Médio:	
•  Colégio	de	Aplicação	(CA)	

•  Graduação:	
•  Pedagogia	
•  Biblioteconomia	
•  Arquivologia	
•  Ciência	da	Informação	
•  Educação	no	Campo	
•  Também	 ministrando	 disciplinas	 da	 área	 educacional	 em	
aproximadamente	18	Licenciaturas.	 4	



Sobre	o	CED 		
•  Mestrado	e	de	Doutorado	
•  Educação	
•  Ciências	da	Informação	
•  Educação	CienSfica	e	Tecnológica	

•  Especialização:	
•  Educação	InfanAl	
•  Educação	integral	
•  Coordenação	Pedagógica.		

•  Integram	ainda	o	CED:	
•  Biblioteca	Setorial	
•  Núcleo	de	Publicações	
•  Laboratório	de	Ensino	à	Distância	
•  InsAtuto	de	Educação	no	Campo	
•  Entre	outros.	
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DEPARTAMENTO	DE	

CIÊNCIA	DA	INFORMAÇÃO		
(CIN)	
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CIN	

•  Acessibilidade	Informacional	na	UFSC	

•  Disseminar	 tecnologias	 sociais	 em	 produtos	 e	 serviços	
integrados	 para	 pessoas	 com	 deficiência,	 a	 parAr	 do	
Ambiente	de	Acessibilidade	Informacional	(AAI)	da	Biblioteca	
da	UFSC,	tendo	em	vista	ampliar	o	acesso	à	 informação	para	
alunos	 com	 deficiência	 de	 outras	 insAtuições	 de	 ensino	
superior.	
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CIN	

•  Paleografia:		

•  Transcrição	 dos	 o_cios	 de	 Aprendizes	 Marinheiros	 para	 o	
Presidente	da	Província	–	Arquivo	Púbico	do	Estado	de	Santa	
Catarina.	
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CIN	

•  ORGANIZAÇÃO	E	PRESERVAÇÃO	DE	ACERVOS:	Editora	Noa	
Noa	

•  Processar	 tecnicamente	 o	 acervo	 da	 Editora	 Noa	 Noa,	 do	
poeta-editor-Apógrafo	 Cleber	 Teixeira,	 visando	 sua	
preservação	e	divulgação.	
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CIN	

•  ATIVIDADES	 DE	 INCENTIVO	 Á	 LEITURA	 EM	 BIBLIOTECAS	
ESCOLARES:	 Projeto	 de	 Extensão	 na	 Escola	 Básica	 Beatriz	
Souza	Brito	

•  IncenAvar	 o	 hábito	 de	 leitura	 nos	 alunos;	 treinamento	 e	
pesquisa	 na	 Biblioteca	 Escolar;	 e	 reconhecimento	 da	
importância	das	bibliotecas	e	dos	bibliotecários	no	ambiente	
escolar.	
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CIN	

•  Arquivologia	no	Colégio	de	Aplicação	

•  Organização	 e	 tratamento	 do	 fundo	 documental	 do	 arquivo	
escolar	 do	 Colégio	 de	 Aplicação	 da	 Universidade	 Federal	 de	
Santa	Catarina	na	cidade	de	Florianópolis/SC.	
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CIN	

•  Editoria,	Editoração	e	Coordenação	da	Comissão	Editorial	da	
revista	ÁGORA	

•  Desenvolver	às	aAvidades	de	editoria	da	revista	ÁGORA	com	o	
lançamento	 das	 edições,	 manter	 o	 fluxo	 nas	 aAvidades	
editoriais	 e	 ampliar	 a	 visibilidade	 para	 o	 Curso	 de	
Arquivologia,	 Departamento	 de	 Ciência	 da	 Informação	 e	 ao	
Programa	de	Pós-Graduação	Ciência	da	Informação	da	UFSC.	
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CIN	

•  Risca	o	Risco	

•  Mobilizar	o	protagonismo	universitário	para	reduzir	e	prevenir	
comportamentos	de	risco	associados	ao	uso	e	abuso	de	álcool	
e	drogas	e	outros	verificados	em	contexto	acadêmico.	
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CIN	

•  Ontologias	e	Representação	do	Conhecimento	

•  Curso	a	 	ofertado	 sobre	o	 tema	Ontologias	e	Representação	
do	 Conhecimento.	 Tal	 curso	 foi	ministrado	 para	 apoiar	 uma	
empresa	em	suas	aAvidades	de	desenvolvimento	e	produtos.	
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DEPARTAMENTO	DE	ESTUDOS	
ESPECIALIZADOS	EM	EDUCAÇÃO	

(EED)	
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EED	
•  Formação	de	professores	

•  Assessoria	 em	 Escolas,	 Prefeituras	 ou	 outras	 instâncias	
governamentais	

•  Realização	 de	 palestras	 e	 cursos	 de	 formação	 em	 diversos	
locais	

•  Realização	de	eventos	na	UFSC	

•  Oferta	de	cursos	de	extensão	ou	especialização	 16	



EED	

•  Imigração	 e	 etnicidade:	 como	 nascem	 as	 escolas	 em	 Santa	
Catarina?		

•  Diálogos	entre	a	 formação	de	professores	e	 as	 comunidades	
no	resgate	histórico	da	insAtucionalização	da	escola	primária.	

•  Acolher	2015	

•  Acolhimento	 e	 inserção	 de	 estudantes	 coAstas	 negros	 e	
indígenas	ao	universo	acadêmico	da	UFSC	
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EED	

•  Desenvolvimento	de	Materiais	para	FC	a	distância.	

•  Desenvolvimento	de	materiais	digitais	para	curso	de	formação	
conAnuada	 a	 distância,	 em	 nível	 de	 especialização	 e	
aperfeiçoamento	universitário,	no	âmbito	do	Programa	Bolsa	
Família	na	educação.	

•  Pacto	Nacional	Pelo	Fortalecimento	do	Ensino	Médio	-	PNEM	
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DEPARTAMENTO	DE	

METODOLOGIA	DE	ENSINO	
(MEN)	
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MEN	

•  Formação	conAnuada	de	conselheiros	municipais	de	educação	
	
•  Música:	cultura	que	inclui	e	transforma	

•  Ciclo	de	debates:	arte,	poéAca,	infância	e	educação	
	
•  Comenius	-	 letramentos	digitais:	formação	docente	e	apoio	à	
criação	de	jogos	eletrônicos	no	espaço	escolar	
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MEN	

•  Santa	 Afro	 Catarina:	 educação	 patrimonial	 e	 a	 presença	 de	
africanos	e	afrodescendentes	na	ilha	de	Santa	Catarina	

•  Difusão	da	literatura	infanAl	e	juvenil	de	Santa	Catarina	

•  Pacto	Nacional	pela	AlfabeAzação	na	Idade	Certa	(PNAIC)		
	
•  Pibid	 diversidade	 2013:	 programa	 insAtucional	 de	 bolsa	 de	
iniciação	à	docência	para	a	diversidade		
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MEN	

•  Projeto	 de	 formação	 con;nuada	 para	 os	 profissionais	 da	
rede	municipal	de	ensino	de	São	José.	

•  Movimento	Março	Verde	-	pelo	direito	à	educação	de	jovens,	
adultos	e	idosos:	intervenções	políAcas	e	sociais.	
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NÚCLEO	DE	DESENVOLVIMENTO	

INFANTIL	(NDI)	
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NDI	

•  NDI	 Comunidade:	 ampliando	 experiência	 na	 Educação	
Infan;l:		

•  Contribuir	 para	 a	 formação	 dos	 profissionais	 de	 educação	
infanAl,	 dos	 acadêmicos	 da	 UFSC	 e	 de	 outras	 insAtuições,	
preferencialmente	públicas	oferecendo-lhes	oportunidades	de		
adensar	seus	conhecimentos	na	área.	
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NDI	

•  Educação	Ambiental:		

•  Promover	 coAdianamente	 aAvidades	 coerentes	 com	 o	
desenvolvimento	 sustentável	 e	 voltadas	 à	 emancipação	
humana,	 integrando	 a	 comunidade	 escolar	 e	 a	 comunidade	
externa	à	UFSC	aos	processos	de	preservação	da	natureza	e,	
simultaneamente,	uma	educação	estéAca	em	relação	ao	meio	
ambiente.	
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NDI	

•  Literatura	e	Infância:		

•  Apoiar	o	processo	de	reestruturação	da	Biblioteca	do	Núcleo	
de	Desenvolvimento	InfanAl	da	UFSC,	para	consolidá-la	como	
espaço	 de	 produção	 e	 veiculação	 de	 conhecimento	
interdisciplinar	sobre/da	 infância	vinculado,	prioritariamente,	
a	cursos	de	graduação	da	UFSC.	
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NDI	
		
•  (S)Obras:		

•  Viabilizar	um	espaço	_sico	para	formação	esté;ca,	vinculado	
à	 educação	básica	 e	 as	 diferentes	 licenciaturas,	 que	 sirva	de	
referência	 aos	 profissionais	 da	 educação	 básica	 e	 aos	
estudantes	dos	referidos	cursos	no	que	tange	a	uAlização	de	
materiais	 reaproveitáveis	 advindos	 de	 sobras	 de	 indústrias	
catarinenses	para	realização	de	trabalhos	que	evolvam	arte.		
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NDI	

•  Esse	Lugar	também	é	seu!		

•  Proporcionar	 à	 crianças,	 da	 faixa	 etária	 de	 zero	 a	 seis	 anos,	
matriculadas	em	escolas	de	Redes	Municipais	de	Educação	e	
Conveniadas	e	às	crianças	 indígenas,	filhas	de	acadêmicos	de	
Licenciatura	 Indígena/UFSC,	 vivências	 e	 experiências	 nos	
espaços	 amplos,	 arborizados	 e	 com	 diferentes	 parques	
infanAs	do	NDI.	
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NDI	
		
•  Saúde	e	Bem	Estar:		

•  Despertar	nas	crianças	o	 interesse	pelas	prá;cas	de	saúde	e	
alimentação,	 promovendo	 assim	 o	 autoconhecimento.	
Qualificar	 os	 profissionais	 do	 NDI	 e	 da	 Rede	 de	 Ensino	 de	
Florianópolis,	 repassando	 conhecimentos	 relacionados	 à	
saúde	infan;l.	Promover	trocas	de	saberes	com	as	famílias	e	a	
comunidade	 sobre	 saúde	 e	 alimentação.	 Proporcionar	 as	
famílias	 e	 aos	 profissionais	 do	 NDI	 aAvidades	 de	
alongamento,	relaxamento	e	condicionamento	rsico.		
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COLÉGIO	DE	APLICAÇÃO	

(CA)	
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CA	
•  Projeto	Tche-Mané:	 intercambio	docente	e	discente	entre	os	
Colégios	de	Aplicação	UFSC	e	UFRGS;	

•  Projeto	 Córdoba:	 intercambio	 acadêmico	 e	 cultura	 Brasil	 –	
ArgenAna,	implementados	pelo	Colégio	de	Aplicação	/	UFSC	e	
Escuela	 Superior	 de	 Commércio	 Manoel	 Belgrano,	 da	
Universidade	Nacional	de	Córdoba	/	ArgenAna.	

•  Projeto	Confraria	Literária:	envolve	professores,	estudantes	e	
aberto	 a	 comunidade.	 Encontros	 semanais	 temáAcos	 sobre	
autores	 e	 obras	 literárias	 e	 cinematográficas,	 envolvendo	
convidados	diversos	para	moAvar	o	debate.		 31	



CA	
•  O	 LABRINCA	 (Laboratório	 de	 Brinquedos	 do	 Colégio	 de	
Aplicação	UFSC)	

•  Projeto	interdisciplinar	que	considera	o	jogo,	o	brinquedo	e	a	
brincadeira	 como	 instrumentos	 de	 apropriação	 e	 de	
reelaboração	 da	 realidade	 pela	 criança.	 Configura-se	 como	
uma	brinquedoteca,	pois	ao	garanAr	o	livre	acesso	a	jogos	e	a	
brincadeiras,	 não	 disponíveis	 às	 várias	 crianças	 da	 escola,	
propicia	 a	 livre	 expressão	 e	 a	 experimentação	 de	 aAvidades	
lúdicas	(Peters	et	al,	2003).		
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CA	
•  Projeto	 de	 Fomento	 à	 Leitura	 Paulus/Confraria	 Literária	 do	
CA	de	Fomento	à	Leitura:	Literatura	InfanAl	ou	livros	infanAs:	
a	 literariedade	 nos	 textos	 escritos	 para	 crianças.	 Promover	
discussões	 sobre	 temas	 perAnentes	 à	 leitura	 e	 formação	 do	
leitor	 junto	 a	 professores,	 bibliotecários,	 contadores	 de	
histórias	 da	 rede	 pública	 e	 parAcular	 de	 Florianópolis	 e	
Grande	Florianópolis.	

•  CA	 em	movimento:	programa	 de	 aAvidade	 _sica	 e	 esportes	
do	colégio	de	aplicação	–	UFSC:	Alunos	convencionais	e	com	
deficiência	 dos	 anos	 finais	 e	 do	 ensino	 médio	 do	 CA.	
Coordenador	Prof.	Thiago	Sousa	MaAas	
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CA	
•  Morfologia	 básica	 integrada	 às	 práAcas	 corporais	 para	
estudantes	 do	 ensino	 médio	 do	 Colégio	 de	 Aplicação:	
coordenado	pela	Profa.	 Juçara	 Loli	de	Oliveira	e	parAcipação	
dos	professores	de	educação	_sica	do	CA.	

•  Espaço	Esté;co:	projeto	de	divulgação	de	produções	arSsAcas	
de	 diversas	 linguagens:	 artes	 plásAcas,	 fotografias,	 mostras	
literárias,	desenhos.		
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CA	
•  NEAMB:	núcleo	de	estudos	ambientais,	proposta	LIXO	ZERO,	
em	conjunto	com	estudantes	de	Biologia.	Propõem	oficinas	e	
grupos	de	atuação	para	conscienAzação	do	consumo	e	seu	
desAno	final.	Aberto	a	parAcipação	da	comunidade	escolar.		

•  Projetos	de	extensão	envolvendo	a	formação	de	professores	
de	áreas	de	conhecimentos	diversos.		
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LABORATÓRIOS	DO	CED	
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Laboratórios	do	CED	
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LANTEC	
•  Laboratório	 de	 MulAmídias	 do	 CED	 que	 tem	 por	 finalidade	
desenvolver	 ações	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extensão	
relacionadas	 às	 tecnologias	 da	 informação	 e	 comunicação	
(TIC)	 e	 apoiar	 os	 professores	 deste	 e	 dos	 demais	 centros	 de	
ensino	 ligados	 à	 formação	 de	 professores	 e	 outras	 unidades	
no	 que	 se	 refere	 à	 orientação	 pedagógica,	 à	 reflexão	 e	
produção	de	conhecimento	e	à	infraestrutura	tecnológica.	

•  Núcleo	de	Formação		
•  Núcleo	de	Avaliação	
•  Núcleo	de	Criação	de	Materiais	DidáAcos	
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Laboratório	de	Periódicos	Cientí=icos	

•  Resultado	de	parceria	entre	o	CIN	e	a	Biblioteca	Universitária	
(BC)	desde	o	ano	de	2008,	o	Portal	de	Periódicos	UFSC	e	o	
Laboratório	de	Periódicos	CienSficos	UFSC	vêm	contribuindo	
para	a	publicação	eletrônica	dos	periódicos	cienSficos.	

•  O	Portal	e	o	Laboratório	trabalham	em	conjunto	fornecendo	
instrumentos,	assessoramento	e	capacitação	para	que	os	
periódicos	cienSficos	possam	preparar-se	e	qualificar-se	para	
a	sua	inclusão	e	permanência	no	Portal	de	Periódicos	UFSC.	
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