
Caras/os estudantes, docentes e técnicos/as do CED,
 

A Direção do Centro de Ciências da Educação e a Comissão de Retorno Presencial deseja boas
vindas e acolhe a cada um/a que chega a partir do dia 18 de abril. Não vemos a hora de
encontrar a todas, todes e todos presencialmente! 

 

Desde dezembro, trabalhamos para o momento do retorno presencial, o reencontro no  campus. 
 

Para muitas/os estudantes será o primeiro contato físico com a UFSC desde a aprovação nos
nossos cursos. Para as/os docentes o momento é de reencontro com a sala de aula, o lugar que
nos torna professores e professoras.  

 

Reiteramos a necessidade do cumprimento das condições sanitárias: vacinação, uso
obrigatório de máscaras, ventilação, higiene e não aglomero. Traga seu lanche, sua água e sua
disposição de contribuir com o bem estar coletivo.
Em caso de dúvida acesse coranavirus.ufsc.br ou prodegespcoronavirus.ufsc.br/faq/.

 

Receberemos vocês com uma programação de acolhimento, cuidadosa e coletivamente
preparada.  Confira a seguir e em nossas mídias sociais:

 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos todas, todos e todes fazer do CED um lugar de convivência saudável!
Bom trabalho e bom estudo!

18/04. SEGUNDA-FEIRA, no hall do Bloco A
07:00 – 10:00: Feirinha Agroecológica / Produtos da
Reforma Agrária; 
10:30 – 11:30: Apresentação do Programa Orgânico
Solidário e Roda de conversa sobre Insegurança
alimentar e justiça alimentar em Florianópolis, com Pe.
Vilson Groh (Pet UFSC / Orgânico Solidário / Rede IVG);
11:30 – 12:00 - Lançamento do livro do Programa
Orgânico Solidário e Abertura da Mostra fotográfica;
13:30 - 15:30 - Encontros, desencontros e reencontros
(pedagogia);
15:30 - 16:30 - Projeto Tekoa Vy'a (coral Guarani, dança
e pintura corporal); 
16:30 - 18:00 - Confraternização e microfone aberto;
18h00min – "Às próprias custas”, apresentação musical
com Maristela Campos (voz) e Sandro Rosa (violão);
 

19/04. TERÇA-FEIRA
11:00 – Ritual de Abraço à Educação Pública;
11h50 –  Jeferson Dantas - Violão e Voz;
13:30 - 16:30 - Atividades para as primeiras fazes da
pedagogia com a SAAD, Piape, PRAE e Biblioteca
Universitária;
16h30min – Ritual de Abraço à EDUCAÇÃO PÚBLICA;
17:00 – Apresentação “Essa menina Neide Mariarrosa”, 
 com Elô Gonzaga (voz), Wagner Segura (bandolim),
Claudia Oliveira (violão) e Janete (pandeiro);

10/04. quarta-FEIRA
10:10 – Aula inaugural do Curso de Arquivologia
(Auditório CED), com a arquivista Suellem Leal. Tema:
“Você sabe o que faz o arquivista?” Formação e atuação
profissional na área.
13:30 - 17:00 - CALPE Acolhe;


