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O trabalho de autoria da profes-
sora do CAD Cibele Barsalini Mar-
tins, intitulado “Alunos escrevem 
como os secretários podem utili-
zar os Modelos de Gestão e viven-
ciam a experiência de serem auto-
res de uma obra”, foi classificado 
em 1º colocado no concurso do-
cente, promovido pela Federação 
Nacional de Secretariado (FENES-
SEC), durante o Congresso Nacio-
nal de Secretariado (CONSEC), re-
alizado em Brasília, no período de 
3 a 6 e agosto. Além da professo-
ra, as graduandas Maria Gabriela 
Gheller e Taiane de Souza partici-
param do evento e também obtiveram o 2º lugar com o artigo intitulado “Te-
letrabalho: um segmento de atuação para o profissional de secretariado”, de 
autoria de Taiane de Souza, Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira; o 
3º lugar, com o artigo intitulado: “Atuação do profissional de secretariado na 
gestão documental no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) de Santa Catarina”, das autoras Brenda Pereira Ramos, Cibele Barsa-
lini Martins, Kátia Denise Moreira e Maria Gabriela Gheller; e o 3º lugar com 
o pôster intitulado “Atuação do Profissional de Secretariado Frente à orga-
nização de eventos científicos e os impactos dos recursos tecnológicos em 
meio a esse processo: uma análise comparativa”, de autoria de Adriana Frota 
Correia da Silva, Cibele Barsalini Martins e Kátia Denise Moreira. A professora 
e as graduandas apresentaram durante o evento outros quatro pôsteres re-
sultantes dos trabalhos de pesquisas dos estudantes e egressos do curso de 
secretariado da UFSC, que foram orientados pela professora.

PROFESSORA DO CAD GANHA CONCURSO EM CONGRESSO 
NACIONAL DE SECRETARIADO

INFORMAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO

Você sabia que no site do 
Departamento estão dispo-
níveis diversas orientações 
para os professores? Por 
exemplo: para saber como 
proceder em diversas situ-
ações do nosso cotidiano, 
visite a área do site Procedi-
mentos e Formulários. Você 
também pode contribuir 
com o nosso trabalho apre-
sentando sugestões através 
do e-mail: cad@contato.
ufsc.br. Estamos procurando 
fazer o melhor para você! 

DEPARTAMENTO 
DE CIÊNCIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO (CAD)

Chefia do CAD
Prof. Dr. Eduardo Lobo
Prof. Dr. André Luís da Silva Leite

Coordenadoria de 
Pós-Graduação (PPGA)
Prof. Dr. Marcus Venícius A. de Lima
Prof.ª Dra. Gabriela Gonçalves Silveira 
Fiates

Coordenadoria de Mestrado 
Profissional (PPGAU)
Prof.ª Dra. Alessandra de Linhares 
Jacobsen
Prof. Dr. Raphael Schlickmann

Coordenadoria de Graduação 
em Administração Presencial
Prof.ª Dra. Cibele Marsalini Martins
Prof.ª Dra. Evelise Welzel

Coordenadoria de Graduação 
em Administração a Distância
Prof.ª Dra. Taisa Dias
Prof.ª Dra. Gabriela Gonçalves Silveira 
Fiates

Coordenadoria do PNAP
Prof. Dr. Bernardo Meyer
Prof. Dr. Gerson Rizzatti Junior

Secretaria do CAD
Juliana Vaccari de Abreu da Rosa 

Secretaria EaD
Taís Gomes Prates

Editorial
Denise Aparecida Bunn
Érika Alessandra Salmeron Silva
Patricia Regina da Costa
Stefanie Damazio Corrêa

PRÊMIO EDMON DUARTE NADER
No dia 3 de agosto, a banca composta dos profes-
sores Raphael Schlickmann, Danilo Melo, Daniel 
Pinheiro e pela professora Taisa Dias selecionou 
os vencedores do Concurso de Monografias “Prê-
mio Edmon Duarte Nader”. O concurso é ofereci-
do pelo Departamento de Ciências da Adminis-
tração (CAD) e irá premiar no dia 24 de agosto 
os melhores Trabalhos de Curso (TCCs) do semestre 2016.1. A cerimônia de 
colação de grau dos estudantes do Curso de Administração da UFSC será reali-
zada às 19h30, no Centro de Cultura e Eventos da universidade. O paraninfo da 
turma será o professor do CAD Allan Augusto Platt; o patrono, o professor Mar-
tin de La Martinière Petroll; e a professora homenageada, Rebeca de Moraes 
Ribeiro de Barcellos. O CAD parabeniza os formandos deste semestre!
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TRABALHO DE COAUTORIA DE PROFESSOR 
DO CAD RECEBE MENÇÃO HONROSA

O artigo intitulado “Guerreiro Ramos: Relatos 
e Teses de Quatro Interlocutores na UFSC e na 
USC”, de autoria do doutorando em Administra-
ção na UFSC, André Luiz Kopelke e de coautoria 
do professor do CAD, Sérgio Luis Boeira, obteve 
Menção Honrosa na modalidade Pesquisador, 
do Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública 
—2016. O trabalho é resultado de uma pesqui-
sa desenvolvida sobre Guerreiro Ramos e seus 
interlocutores no Núcleo de Pesquisa em Orga-
nizações, Racionalidade e Desenvolvimento (Nú-
cleo ORD). O Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão 
Pública tem por objetivo incentivar o desenvolvi-
mento de trabalhos no campo da gestão pública 
e social e divulgá-los amplamente. A entrega do 
certificado será realizada em evento público do 
Conselho Regional de Administração de Santa 
Catarina (CRA-SC) no mês de setembro.

LANÇAMENTO DE LIVROS
CENTRO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZA EVENTO FICA DICA

No dia 10 de 
agosto, o Cen-
tro Acadêmico 
de Adminis-
tração (CAAD) 
—Gestão Ativa 
realizou para 
os calouros de 
2016.2 o even-
to “Fica a Dica”, 
que visa apre-
sentar aos alunos ingressos do curso todas as opor-
tunidades disponíveis para a prática de gestão den-
tro da Universidade, envolvendo entidades como 
Ação Júnior, AIESEC, DCE, Atlética e o próprio CAAD. 
No evento, cada entidade realizou uma apresenta-
ção e os alunos puderam interagir com os membros 
das organizações estudantis.  O CAAD agradece o 
apoio e a presença de todas as entidades e profes-
sores que possibilitaram a realização do evento.

O livro organiza-
do pela professo-
ra Taisa Dias, em 
parceria com os 
professores Ro-
gerio Santos da 
Costa e José Bal-
tazar Guerra, da 
UNISUL, foi lan-
çado no mês de 
julho durante o 
VII Seminário de 
Pesquisa Interdis-
ciplinar. O even-
to foi organizado 
pela professora 
Taisa Dias e pelo 
professor Rogerio 
Santos da Cos-
ta, como uma ação conjunta do Observatório de 
Governança Pública e do Grupo de Pesquisa Inter-
disicplinar (GIPART). No mês de junho, ocorreu o 
lançamento do livro “A descentralização das ações 
públicas em debate: contornos da problemática e 
experiências catarinenses”, organizado pelos pro-
fessores Dimas de Oliveira Estevam, da UNESC, e 
Hoyêdo Nunes Lins, da UFSC, durante o Seminário 
Estado, Economia e Desenvolvimento. O evento 
foi coordenado pela professora do CAD Taisa Dias 
e pelo professor Silvio Cario do Departamento de 
Economia da UFSC, fortalecendo a parceria entre 
os diferentes departamentos do CSE, graduação e 
pós-graduação e outras instituições que estiveram 
presentes. Duarante o seminário, ocorreu uma pa-
lestra ministrada por Francisco Heidemann, acadê-
mico sênior de destaque na área de Administração 
Pública nacional e internacional e ex-professor do 
CAD. “É um prazer imenso estar de volta nessa casa 
que foi meu principal emprego”, disse Francisco.
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TESTE ANPAD
Será realizado no dia 18 de setembro o Teste 
Anpad, em Florianópolis. O objetivo do teste é ava-
liar o conhecimento da língua portuguesa e inglesa 
e habilidades em raciocínios lógico, quantitativo e 
analítico. O Teste Anpad tem sido utilizado por di-
versas instituições como parte dos processos de 
seleção de cursos de pós-graduação stricto sensu 
e de cursos profissionalizantes de Administração, 
Ciências Contábeis e áreas afins. Mais informações 
em: http://www.anpad.org.br/.


