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O CAD recebeu, no dia 16 de maio, a visita do Dr. Xiangdong Chen, professor de
Gestão da Tecnologia de Patentes, Inovação e Competitividade da Universidade
de Pequim, China. Na oportunidade, o Sr. Chen também conheceu o LabGestão
e os projetos executados pelo laboratório. A visita foi acompanhada pelo Chefe
do Departamento Eduardo Lobo e pelo Sr. Araken Alves de Lima, do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
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ProFESSor Do cAD DESignADo PArA A comiSSão DE APoio À
gESTão Do PnAP

Secretaria do CAD

É com grande satisfação que o Departamento de
Ciências da Administração informa que o professor
Alexandre Marino Costa foi designado, por meio da
Portaria n. 87, de 26 de abril de 2017, para compor
a Comissão de Apoio à Gestão do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP)
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Essa Comissão atuará na proposição, no acompanhamento e na avaliação de projetos e conteúdos
pedagógicos e vai deliberar sobre questões técnicas
relacionadas aos cursos do PNAP, manifestando-se
por pareceres técnicos conclusivos, atendendo a
solicitações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior CAPES. Também fazem
parte dessa Comissão os professores: Ana Maria Ferreira Menezes (UNEB); Ciro
Campos Christo Fernandes (ENAP); Cledinaldo Aparecido Dias (Unimontes); Clícia Maria de Jesus Benevides (UNEB); Paulo Emílio Matos Martins (UFF); Ricardo
Jorge da Cunha Costa Nogueira (UFAM); e o representante da CAPES Luiz Alberto
Rocha de Lira (CAPES).

Prof. Dr. Bernardo Meyer
Prof. Dr. Gerson Rizzatti Junior

Juliana Vaccari de Abreu da Rosa

Editorial

Denise Bunn
Patrícia Regina da Costa
Claudia Leal Estevão
Natália Gabriela Volppe de Souza

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
enviando sugestões para o
e-mail: cad@contato.ufsc.br.
Estamos procurando fazer o melhor para você!

Dúvidas e Sugestões | informa�vocad@cse.ufsc.br
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Projeto Administração Pública em
Debate

No dia 2 de maio, o projeto de extensão Administração Pública em Debate trouxe para a comunidade
acadêmica a palestra “Administração Pública Empreendedora”, que foi ministrada pelo deputado estadual
Milton Hobus, também ex-Secretário de Estado da
Defesa Civil e ex-prefeito de Rio do Sul por duas vezes
(2005 e 2012). Sua atuação como gestor público em
Rio do Sul foi amplamente aprovada pela população,
já que ele foi reeleito com mais de 80% dos votos válidos. O Sr. Milton conversou com os estudantes sobre
os desafios da Administração Pública, afirmando que
é sim possível enfrentá-los com uma gestão eficiente,
livre de amarras políticas, ele apresentou ainda diversas ações realizadas em seus dois mandatos à frente
da Prefeitura de Rio do Sul. O Projeto “Administração
Pública em Debate”, coordenado pelos professores
do CAD Gerson Rizzatti Júnior, Bernardo Meyer, Raphael Schlickmann e Irineu Manoel de Souza, integra
o Núcleo de Gestão Pública Brasileira do CAD/UFSC
e visa a promover debates em torno de temas emergentes relacionados à Gestão Pública Brasileira.

VI Colóquio Internacional de
Epistemologia e Sociologia da Ciência
da Administração
Nos dias 26, 27 e 28 de abril, aconteceu a sexta edição do Colóquio Internacional de Epistemologia e
Sociologia da Ciência da Administração. O evento
foi organizado por professores, pesquisadores e estudantes do núcleo de pesquisa Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento (ORD) do CAD (com
apoio do CNPq, CAD, CSE e UFSC), sob a coordenação do professor Dr. Maurício Serva, que proferiu a
palestra de abertura. Intitulada “A nova ideologia

econômica da ciência e a repolitização do campo”, a
palestra abordou o negócio de duas grandes empresas (Thomson Reuters e Elsevier), a nova autoridade
científica e a repolitização do campo científico que,
segundo Serva, tem suas raízes na era digital e constituiu-se numa ideologia absurda nos papers e artigos produzidos. O Colóquio contou ainda com três
grandes mesas de discussão. A primeira mesa de discussão pautou-se nas apresentações dos professores
pesquisadores Alex Faria (EBAPE-FGV-Brasil), Pablo
Isla Madariaga (Universidad Técnica Federico Santa
María-Chile) e Rafael Alcadipani (EAESP-FGV-Brasil)
e teve como temática central “Estudos organizacionais na América Latina”. A segunda mesa de discussão, intitulada “Inovação Social e Esfera Pública: uma
perspectiva pragmatista”, foi conduzida pelas professoras pesquisadoras do Núcleo de Inovações Sociais
na Esfera Pública (NISP) (ESAG-UDESC-Brasil): Carolina Andion, Graziela Alperstedt, Júlia Graeff e Luciana
Ronconi, quando apresentaram o projeto de pesquisa em desenvolvimento que consiste no observatório
de inovação social de Florianópolis. A terceira mesa
de discussão foi guiada pelas apresentações dos professores pesquisadores César Turetta (UFES-Brasil) e
Marcelo Bispo (UFPB-Brasil), que trataram do tema
“Estudos das práticas: aspectos teóricos e metodológicos”.

Intercalada às mesas de discussão, houve a apresentação de 33 artigos divididos em dez blocos de
trabalhos relacionados a algum dos subtemas do
evento: Análise Epistemológica da Administração;
Sociologia da Ciência da Administração; Racionalidade nas Organizações e Análise Epistemológica de
Domínios Específicos. A apresentação dos artigos
proporcionou o debate entre autores e participantes vindos de 43 instituições de 14 estados brasileiros e mais quatro países: Chile, Colômbia, Estados
Unidos e México.
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Outro momento de destaque do Colóquio, que já
segue uma tradição desde sua primeira edição,
foi a entrega do Prêmio José Carlos Manso Cabral Filho. Essa é a forma que os organizadores do
evento encontraram para homenagear professores pesquisadores brasileiros que dedicaram sua
vida ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento e fortalecimento da ciência da Administração.
O grande homenageado deste ano foi o professor
Dr. Francisco Gabriel Heidemann, que atuou durante mais de 20 anos como professor do CAD-UFSC,
onde se aposentou, e, depois, na PUC-PR, FURB e
ESAG-UDESC.

O Colóquio teve sua primeira edição em 2011 e foi
realizado anualmente até o ano de 2015, quando
foi anunciado que se tornaria bianual. Sendo assim,
a sétima edição do evento ocorrerá em 2019, quando se pretende fortalecer ainda mais a sua proposta: promover um debate qualificado e plural sobre a
ciência da Administração com ênfase na epistemologia e na sociologia da ciência.

EVENTOs e informes
X FIDESA
No próximo dia 2 de junho, o professor Rogério Lacerda ministrará a palestra “O não você já tem,
busque o sim! Técnicas para transformar sua ideia
em um negócio próprio”. O evento acontecerá nos
dias 2 e 3 de junho de 2017, no Centro de Ciências
Agrárias da UFSC. A décima edição do FIDESA terá
como tema: “Empreendedorismo na área de alimentos: transformando ideias em oportunidades”.

A empresa júnior Caltech – Consultoria em Alimentos, vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é a responsável por realizar o evento. Serão oferecidos minicursos (vagas limitadas), palestras
e mesa redonda, os eventos serão direcionados a estudantes e profissionais que pretendem empreender
na área de alimentos.
Faça a sua inscrição pelo link: <https://gpcaltech.
typeform.com/to/sgqt9i>.

XIV ESUD 2017
Atenção, estudantes! Em outubro deste ano acontecerá o XIV Congresso Brasileiro de Ensino Superior a
Distância e do III Congresso Internacional de Educação Superior a Distância (ESUD/CIESUD). A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), na cidade do Rio
Grande (RS), sediará o evento nos dias 17 a 20. No
último congresso, realizado na Universidade Federal
do São João Del Rey, o ESUD recebeu em torno de
450 participantes, entre acadêmicos e palestrantes.
O ESUD é promovido pela Associação Universidade
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em Rede (UniRede) – um consórcio formado por instituições públicas de ensino superior (Universidades
Federais, Estaduais e Institutos Federais), que tem por
objetivo a promoção do desenvolvimento científico e
tecnológico da Educação a Distância (EaD) no Brasil.
Os principais objetivos do evento são: promover e incentivar a pesquisa acadêmica na área de Educação a
Distância (EaD) no Brasil; proporcionar a troca de experiências entre instituições e pesquisadores sobre a
modalidade a distância; divulgar trabalhos acadêmicos nas áreas temáticas do evento e contribuir para
a consolidação da Política Nacional de Educação no
Brasil com ênfase na modalidade a distância.

usuário ou simplesmente sendo um membro da
comunidade do Readium, isso é muito importante
para o desenvolvimento de um produto adaptado às
necessidades do público leitor. Acesse o endereço
do portal do Projeto, busque mais informações, baixe a ferramenta e viva essa experiência, ela pode ser
um excelente recurso educacional para você. Disponível em <http://readium.org/>.

PPgA PromoVE PAlESTrAS
No dia 12 e 13 de abril, o professor e Dr. Cláudio
Damacena, da Ponti�cia Universidade Católica do
Rio Grande (PUC-RS), ministrou para a comunidade
acadêmica o seminário “Experimentos em Administração: teoria e prática”.

lEiTor DigiTAl
A acessibilidade é tema de discussões no meio tecnológico e uma necessidade que vai muito além da
usabilidade de aplicativos de voz ou leitura de comandos em smartphones e tablets. No segmento
educacional, o leitor digital desenvolvido pelo Projeto Readium vem despertando o interesse de muitas pessoas, especialmente daquelas que possuem
algum tipo de deficiência visual. Essa ferramenta
é gratuita, segura e aborda uma variedade de suportes, desde navegadores de desktop e móveis
até aplicativos nativos nos dispositivos móveis e de
mesa, possibilitando o acesso a livros e documentos
diversos que antes não seria possível. Você também
pode contribuir com esse projeto fazendo uso dessa ferramenta e reportando a sua experiência como

No dia 28 de abril, no Auditório do Centro Socioeconômico da UFSC, o professor Dr. Avelino Miguel
Pina e Cunha ministrou a palestra “Paradoxo nas Organizações: Implicações Gerenciais”, ele é reconhecido pelo Journal of Global Mobility (JGM) com o
Best Paper Award pelo trabalho “Building yourself:
a sensemaking approach to expatriate adjustment
to ethical challenges”, produzido em colaboração
com Nuno Guimarães da Costa e Arménio Rego. A as
duas palestras foram promovidas pelo Programa de
Pós-Graduação em Administração (PPGA) do CAD.
AniVErSAriAnTES Do mêS
Maurício Fernandes Pereira – dia 1º
Patrícia Chiossi – dia 2
Mário de Souza Almeida – dia 3
Paulo Otolini Garrido – dia 21
Cledsom Marques (Thesta) – dia 31

