
CURSOS E OFICINAS NO LEFIS  
 

 
SARAU “PRINCESAS, REIS, MONSTROS: SOBRE 
UMA ESTÓRIA CONTADA NO SENEGAL”. 
O tema será abordado pela Profª. Ms. Cleidi 
Albuquerque do Centro de Artes da UDESC, autora 
do livro com o mesmo título que está sendo 
disponibilizado em forma eletrônica. 
Local: LEFIS - EEB Simão José Hess – Dia: 
30/08/2012 (quinta-feira), das 19:OOh  às 21:30h. 
 
 
 
CURSO: SOCIOLOGIA E FILOSOFIA NO ENSINO 
MÉDIO: PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA 
DOCENTE 
Contextualizar e analisar a Filosofia e a Sociologia no 
Brasil e a sua obrigatoriedade no Ensino Médio, bem 
como discutir a formulação de planos de ensino e 
atividades para as disciplinas, considerando aspectos 
históricos e pontuais da presença destas disciplinas 
na proposta curricular de Santa Catarina.  Discutir as 
novas orientações curriculares e planos de ensino no 
contexto da obrigatoriedade destas disciplinas. 
Elencar temas, textos, autores e experiências 
pedagógicas representativas das disciplinas de 
Filosofia e Sociologia. 
Ministrantes: Prof. Dr. Alex Sander da Silva – UNESC 
e Prof. Dr. Valcionir Corrêa – UFSC 
Organizador: Prof. Marcilon de Souza e 
GERED/Criciúma 
Período de realização: Segundo Semestre/2012. Dias 
e horários a serem confirmados. 
Local e realização do evento: Criciúma-SC, 21ª  
GERED - Gerência Regional de Educação, João 
Gaidizinski, 368,Centro.  
Informações: GERED Contatos (048) 3045-5988, 
3045-5991 e 3045-5990, e email: 
professormarcilon@gmail.com ou telefone LEFIS (48) 
3338-8357 
 
 
 
 

OFICINA PERMANENTE DE SOCIOLOGIA: 
METODOLOGIA DE ENSINO E TRABALHO 
DOCENTE NO ENSINO MÉDIO 

Profª. Drª Nise Jinkings (CED/UFSC) e Profª. Ms. 
Sílvia Auras (Colégio de Aplicação - UFSC). 
Reflexão sobre os princípios metodológicos de 
ensino das ciências sociais e a especificidade do 
trabalho pedagógico com a disciplina de 
Sociologia nas escolas. Análise de propostas 
curriculares, materiais e recursos didáticos, 
estudos e pesquisas da área. Exercícios de 
análise da realidade educacional brasileira, com 
ênfase nas relações existentes entre Estado, 
sociedade e educação no país e no processo de 
constituição histórico-cultural dos sujeitos da 
prática pedagógica realizada nas escolas.   
Carga horária: 20 horas - 2012-1 (duas oficinas 
de sociologia por semestre - carga horaria total 
de 40 horas). Encontros quinzenais, às sextas-
feiras, das 14:30 às17:30h. Local: E.E.B. Simão 
José Hess – LEFIS. Início: 18/05/2012 – 6ª. feira 
(Vagas abertas permanentemente)  

CURSO DE FILOSOFIA: INTERPRETANDO 
TEXTOS FILOSÓFICOS 
Ministrante: Prof.Dr. José Claudio Morelli Matos- 
UDESC 
Ementa: Linguagem, leitura e pensamento 
reflexivo. O texto como artefato e a sua 
interpretação. Sugestão e significado. Leitura 
crítica e dialogada. Estratégias para ler em 
grupo. Tem como objetivo habilitar para a 
organização, gestão e coordenação de grupos 
de leitura filosófica e discussão crítica de textos. 
Situar a leitura reflexiva como atitude essencial 
no processo de apropriação e transformação, 
pelo indivíduo, dos elementos componentes de 
seu meio ambiente cultural e social. Carga 
horária: 20 horas – encontros quinzenais. Local: 
E.E.B. Presidente João Goulart – Centro, 
Balneário Camboriú/SC. Contato: Profs. Edson 
(47) 8864-1999 e Estela Maria. Início do Curso 
será definido com o professor e os interessados. 

CURSO DE SOCIOLOGIA: A EXPLORAÇÃO 
HUMANA, SOCIAL E AMBIENTAL NO CONTEXTO 
DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL 
Ministrante: Prof. Dr. Valcionir Corrêa – 
(LASTRO/DSO/UFSC) 
Ementa: Apresenta-se os fundamentos econômicos 
da macroeconomia neoliberal que estruturam a 
sociedade atual e que decorrem da crise estrutural do 
capital. Nesse contexto de crise econômica que 
ocasiona a crise social e ambiental, apresentam-se 
indicadores sócioeconômicos (quantitativos e 
qualitativos) e análises políticas que demonstram a 
intensificação da exploração dos trabalhadores e da 
natureza pelo produtivismo capitalista e a 
concentração da riqueza que aprofunda a 
desigualdade social, mesmo nos países centrais do 
capitalismo (Europa e EUA). Dessa forma, equaliza 
mundialmente mazelas sociais, que antes eram 
circunscritas aos países que passaram pelo processo 
de colonização.  O produtivismo capitalista com a 
obsolescência planejada das mercadorias e a 
produção destrutiva, para continuar a sua lógica do 
lucro e acumulação, está pondo em cheque a 
civilização e a qualquer projeto humano possível, 
quando põe em ameaça a existência da humanidade, 
destrói os laços societais e degrada, com mais 
velocidade, o meio ambiente. 
Início: 20/06/2012 – Quarta-feira - 19:00 às 21:00h 
Carga horária: 40 horas – Encontros quinzenais 
Local: LEFIS – E.E.B. Simão José Hess 
 
OFICINA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: 
SER E TEMPO DE MARTIM HEIDEGGER 
Ministrante: Prof. Ms. Fernando Maurício da Silva 
Ementa: Leitura e interpretação de texto filosófico, 
análise e discussão da obra “Ser e Tempo”. 
Desenvolver a habilidade interpretativa e analítica da 
linguagem filosófica. 
Local: Faculdade Municipal da Palhoça (F.M.P.) 
Horário: 2as feiras, das 15:00 às 17:00h. 
Inscrições pelo email: 
fernandomauriciosilva@gmail.com 
Ou pelo telefone do LEFIS: (48) 3338-8357 
Inscrições em aberto. 
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CURSO: CINEMA EM PENSAMENTO 
Coordenadores: Prof. Ms. Fernando Maurício 
(Faculdade Municipal da Palhoça), Prof. Dr. Jason 
Lima e Silva (CED/UFSC) e Prof. Dr. José Claudio 
Morelli Matos (UDESC) 
 
Ementa: Articulação entre cinema, literatura e 
discussão. 
Metodologia: Exibição do filme seguida de debate. 
Início, dias de encontro e horários a serem definidos. 
Carga horária: 20 horas 
Local: Faculdade Municipal da Palhoça – LEFIS  
Após definições, entraremos em contato com os 
interessados.  Os interessados fazer inscrições pelo 
email: fernandomauriciosilva@gmail.com ou pelo 
telefone do LEFIS (48) 3338-8357 
 
OFICINA DE SOCIOLOGIA. UM OLHAR SOBRE A 
JUVENTUDE: DESDOBRAMENTOS E REFLEXÕES 
Ministrante: Profª. Ms. Karen Caneparo  
Pretende-se abordar a juventude no contexto escolar 
e sua interface com as proposições do Ensino Médio. 
A partir da experiência de cada professor/educador 
participante da oficina, será possível tratar e elaborar 
discussões acerca do público-alvo que é a juventude 
e, desta forma, relacioná-la com a sua qualificação 
para a vida em sociedade, a inserção no mercado de 
trabalho, as relações de gênero e aspectos sócio-
culturais. As discussões terão contribuições de 
textos, mídias e palestrantes. 
Carga horária: 20 horas – encontros semanais 
Início: 21/06/2012 – LEFIS - EEB Simão Hess - 5as. 
Feiras das 19 às 21:00h. 
 
 
 
SARAU: ENSINO DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 
NO MUNDO RURAL  
A proposta é debater a especificidade do ensino da 
Filosofia e da Sociologia no mundo rural, no contexto 
do Pronera EJA/Médio (Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária). Este projeto é 
vinculado ao Centro de Ciências da Educação (CED-
UFSC), Colégio de Aplicação (CED-UFSC), INCRA e 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). É estruturado com base na pedagogia da 
alternância (tempo escola e tempo comunidade) 
e as aulas acontecem em assentamentos do 
MST localizados nas cidades catarinenses de 
Campos Novos, Catanduvas e Abelardo Luz. 
Discutir como estas disciplinas podem contribuir 
para a formação da consciência crítica e atuação 
militante dos educandos. 
Expositores: 
Leandro Cisneros (doutorando do Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas, UFSC e educador de filosofia no 
Pronera) 
Ana Carolina Caridá (mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia Política, UFSC e 
educadora de sociologia no Pronera) 
Kelem Rosso (educadora de sociologia da 
Educação Básica e do Pronera).  
Dia:14/06/2012 (quinta-feira) das 19:00 às 
21:30h  - LEFIS – E.E.B. Simão Hess 
 
INSCRIÇÕES 
Inscrições com a Profª. Esp. Marilse  Freze, por 
telefone (48) 3338-8357 ou de 2ª a 6ª feira, das 
08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30h  
CERTIFICADOS 
Os participantes dos cursos e oficinas receberão 
certificados emitidos pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (www.prpe.ufsc.br) 
 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
LEFIS – Laboratório Interdisciplinar de Ensino de 
Filosofia e Sociologia – UFSC e SED/SC 
Local: E.E.B. Simão José Hess  

Av.: Madre Benvenuta, n  463 – Trindade 
Florianópolis – SC 
Fone: (48) 3338-8357 
Email: lefis@sed.sc.gov.br 
Página: http://www.sed.sc.gov.br/lefis 
 

 

L E F I S
Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia 
e Sociologia 
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Vagas por curso/oficina: 24  
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