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DESTAQUES

POSSE DA NOVA GESTÃO
No dia 12 de julho, ocorreu a posse
da nova gestão do Departamento de Ciências da Administração
(CAD), em reunião realizada com
os professores do CAD. A nova gestão é composta dos professores
Eduardo Lobo, como Chefe do Departamento, e André Leite, como
Subchefe. Foram divulgados durante a reunião o PAAD 2016.2, as
novas publicações de professores
e distribuído aos docentes um kit
contendo o Planejamento Estratégico do CAD 2016/2017, o Regulamento de Trabalho de Curso (TC)
e de Estágio, o Processo de Trabalho e o Tutorial de Pesquisa. Além
disso, foram discutidas na ocasião
questões sobre o Regimento Interno e os projetos do CAD, buscando
sempre a melhoria da qualidade.
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REUNIÃO NO LABGESTÃO

Editorial

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

INFORMAÇÕES DO
DEPARTAMENTO
Você sabia que no site do
Departamento estão disponíveis diversas orientações
para os professores? Por
exemplo: para saber como
proceder em diversas situações do nosso cotidiano,
visite a área do site Procedimentos e Formulários. Você
também pode contribuir
com o nosso trabalho apresentando sugestões através
do e-mail: cad@contato.
ufsc.br. Estamos procurando
fazer o melhor para você!

A professora Taisa Dias, nova coordenadora
do Curso de Graduação em Administração a
Distância (UAB), esteve em reunião no Laboratório de Produção de Recursos Didáticos para
Formação de Gestores (LabGestão) no dia 15
de julho. O evento teve como objetivo apresentar a nova coordenadora da UAB e definir
encaminhamentos para o próximo semestre.
Na ocasião, estiveram presentes o chefe do
CAD, professor Eduardo Lobo; a subcoordenadora do Curso de Graduação em Administração a Distância (UAB), Gabriela Fiates; Tatiane
Vital, Stephanie Zanichelli, Mileide Sabino,
Ana Maria dos Santos, Juan Carlos e a equipe
do LabGestão, Denise Bunn, Fábio Hames, Marcio Barbosa e Roberto da Nova.
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PROFESSORA DO CAD PARTICIPA DO XXV
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI
Entre os dias 6 e 9 de
julho, a professora
Joana Stelzer participou do XXV Encontro
Nacional do Conselho
Nacional de Pesquisa e
Pós-graduação em Direito —CONPEDI, em
Brasília. Neste ano, o
tema do evento é “Direito e Desigualdades: Diagnósticos e Perspectivas
para um Brasil Justo”. Na ocasião, a professora integrou o Grupo de Trabalho (GT) “Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo”.
Joana Stelzer ressalta que a importância em participar do encontro consiste em “reforçar e divulgar
a responsabilidade comercial, seja nas relações de
comércio ou nas de consumo, coordenando este
grupo de trabalho em evento que reúne mais de
dois mil participantes”. No evento, também foi lançado o livro “Comércio Justo e Solidário no Brasil e
na América Latina”, organizado por Joana Stelzer e
Rosemary Gomes.

ESTUDANTES DA DISCIPLINA DE GESTÃO PÚBLICA RECEBEM VISITA DA DELEGADA JULIA
VERGARA
No dia 20 de junho,
os estudantes da
disciplina de Gestão
Pública do Curso de
Administração, ministrada pelo professor Bernardo Meyer,
receberam a visita
da delegada da Polícia Federal, Julia
Vergara. A delegada
foi responsável, em
2007, pela Operação Moeda Verde, que investigou crimes praticados por empresários e agentes públicos na liberação de licenças ambientais
para a construção de empreendimentos em Florianópolis. A operação resultou na prisão de vários empresários e agentes públicos da cidade.
Durante sua conversa com a turma do período
matutino, Julia Vergara falou sobre crimes contra
a Administração Pública e contou casos práticos
de sua atuação na repressão ao crime.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO CAPES DE TESE 2016
Foi divulgado, no dia 29 de junho, o novo regulamento do Prêmio Emerald/CAPES, que
reconhecerá teses defendidas em 2015. Criado em 2005, o prêmio é outorgado às melhores teses de doutorado selecionadas em
cada uma das 48 áreas do conhecimento
reconhecidas pela Capes nos cursos de pósgraduação pertencentes ao Sistema Nacional
de Pós-Graduação. Com a alteração do regulamento, foi divulgado um novo edital para
a premiação de 2016. O prazo das inscrições
vai até o dia 20 de julho e serão desconsideradas as inscrições realizadas no âmbito do
Edital nº 8/2016. De acordo com a Capes, a
pré-seleção das teses a serem indicadas ao
prêmio ocorre nos programas de pós-graduação das Instituições de Ensino Superior.
Cada programa de doutorado deverá instituir
uma comissão de avaliação para selecionar
a tese a ser inscrita, de acordo com os requisitos instituídos no novo edital (Edital nº
17/2016). Depois da indicação da tese vencedora pela comissão de avaliação, o coordenador do programa de pós-graduação será
responsável pela inscrição da tese no sistema
da Capes. Os resultados serão divulgados no
mês de outubro, e a premiação será realizada no dia 14 de dezembro. Mais informações
sobre as inscrições nos seguintes endereços
eletrônicos: http://pct.capes.gov.br/index.
php/inscricao/login e http://www.capes.gov.
br/.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O XVI
COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO
UNIVERSITÁRIA (CIGU)
O XVI Colóquio Internacional de Gestão Universitária – CIGU já está em pleno curso. O
evento será realizado em novembro de 2016,
e as submissões de trabalhos serão aceitas
até o dia 2 de setembro. O tema central deste ano é “Gestão da Pesquisa e Compromisso
Social da Universidade”. O CIGU é organizado
pelo INPEAU, sob a coordenação do professor
Pedro Antônio de Melo. Mais informações no
site: <http://coloquio2016.paginas.ufsc.br/>.
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PROFESSORAS LANÇAM LIVRO SOBRE
COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO
As professoras Joana
Stelzer, do CAD/CSE/
UFSC, e Rosemary Gomes lançam o livro “Comércio Justo e Solidário
no Brasil e na América
Latina”. A obra, que
visa à promoção de relações comerciais mais justas, éticas e solidárias, é
resultado de uma importante parceria do projeto
“Empreendedorismo nas rendas de bilro: formação de competências e Comércio Justo para as mulheres rendeiras da Ilha de Santa Catarina” com a
Plataforma Nacional de Comércio Justo Faces do
Brasil. O Projeto Ilha Rendada foi coordenado pelas professoras Joana Stelzer e Marilda Todescat e
encerrou no início deste ano as suas atividades. O
livro está organizado tematicamente em três capítulos. No primeiro capítulo, são apresentados artigos que relatam experiências desenvolvidas em
comunidades brasileiras; no segundo, em outros
países da América Latina; e, no terceiro, balanços e
desafios do comércio justo. Para as organizadoras
do livro Joana Stelzer e Rosemary Gomes, “a obra
é uma singela contribuição a todos que trabalham
por essa causa”. A versão digital da obra está disponível para download gratuito no link: <https://
arquivos.ufsc.br/f/c9ad8e0766/?raw=1>.

PROFESSORES DO CAD PARTICIPAM DO
PROGRAMA OFICINAS DE GESTÃO
No mês de julho, a professora Joana Stelzer
e o professor Marcos
Bosquetti participaram
do Programa Oficinas
de Gestão: oportunidade de desenvolvimento. No dia 1º de julho,
Joana Stelzer falou sobre “Comércio Justo no
Brasil e no Mundo” e,
no dia 8 de julho, Marcos Bosquetti participou do programa com
o tema “Surfe e sustentabilidade”.

EX-GRADUANDOS DO CAD CRIAM APLICATIVO QUE LEMBRA O PACIENTE DA HORA DE
TOMAR MEDICAMENTOS
Nem sempre é fácil guardar na memória a hora
certa de tomar um medicamento. Para resolver
esse problema, dois exgraduandos do Curso de
Administração da UFSC,
Gustavo Comitre e Lívia
Cunha, desenvolveram o
aplicativo Dr. Cuco. “Nos
conectamos aos softwares de prontuário que os
médicos utilizam e recebemos a prescrição no
app do paciente convertida em lembretes, para
que ele lembre-se de tomar o medicamento certo, na hora certa”, explicou
Lívia Cunha. Além disso, o paciente pode colocar os
lembretes manualmente, comparar preços de medicamentos em farmácias online e compartilhar o seu
tratamento com familiares e cuidadores. Dr. Cuco
surgiu como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
orientado pelo professor do CAD Alexandre Moraes
Ramos. “Queríamos desenvolver um projeto com
impacto, propósito e que resolvesse um problema
real. Sou filha de médico, e o Gustavo doente crônico, de forma diferente sempre tivemos dificuldades para realizar tratamentos médicos da forma
correta”, disse Lívia Cunha. Com três meses de lançamentos, o aplicativo está disponível para Android
e iPhone e teve mais de oito mil downloads. Esse
reconhecimento fica evidente com os diversos prêmios e as participações em eventos de Saúde e Startups: vencedor do 8° Concurso Estadual de Plano de
Negócio para Universitários Sebrae/SC; finalista do
Desafio Sebrae Like a Boss; participação no 2° Circuito Internacional Einstein de Startups; eleita uma das
10 startups mais sexys de 2016 no 100 Open Startups e participação no evento Hospital Innovation
Show e Feira Hospitalar.
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