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Os professores do CAD, Bernardo 
Meyer e Eduardo Lobo, participaram 
do 1º Congresso Catarinense de Ci-
dades Digitais, realizado na Federa-
ção das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (FIESC), nos dias 9 e 10 de 
junho. O evento teve  como objetivo 
promover o uso de Tecnologias da In-
formação e Comunicação como fator essencial para a redução de custos, o 
aumento de arrecadação e, principalmente, para o aprimoramento dos ser-
viços públicos. No segundo dia do Congresso, o professor Bernardo foi me-
diador em um dos painéis de discussão com o tema “Academia, Governo e 
Sociedade construindo cidades inteligentes”. Ele falou sobre o uso de ferra-
mentas tecnológicas na melhoria da administração pública e a importância 
da tecnologia no aumento da interatividade e da responsividade do setor 
público com os cidadãos. “Parcerias entre o governo e a universidade são 
importantes para que se consiga desenvolver novas soluções que venham a 
contribuir com o aumento da eficiência da administração pública e torná-la 
mais democrática”, destacou o professor Bernardo. O congresso tem o apoio 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Departamen-
to de Ciências da Administração (CAD). 

1º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS

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! 
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PROFESSORA PARTICIPA DE CONGRESSO EM FORTALEZA

A professora do CAD Márcia Barros de Sales 
participou do XX Congresso Brasileiro de Ge-
riatria e Gerontologia, realizado no Centro de 
Eventos do Ceará, Fortaleza, no dia 10 de ju-
nho. O tema central do evento foi “Como Es-
tamos Envelhecendo: o Indivíduo, a Socieda-
de e o Brasil”, com o objetivo de proporcionar 
aos congressistas uma atualizada discussão 
sobre as condições que afetam a qualidade do 
envelhecimento do indivíduo, a repercussão 
das ações e os desafios resultantes para o país. 
A professora palestrou em uma das mesas de 
discussão com o tema “Aprendizagem por pa-
res: promovendo a inclusão digital de pessoas 
idosas”. Ela falou sobre o projeto de extensão 
realizado na UFSC, desde 2006, “Oficinas de 
Informática para Terceira Idade”. A metodolo-
gia utilizada para o projeto é a “aprendizagem 
por pares” (idosos que ensinam idosos) em 
função do ritmo, história de vida e vocabulário semelhantes. Esse projeto já 
atendeu cerca de 600 idosos da grande Florianópolis.
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Neste semestre de 2016.1, os 62 estudantes das 
duas turmas da disciplina Administração de Projetos, 
ministrada pelo Professor Marcos Bosquetti, plane-
jaram e estão executando três projetos sociais: Sa-
ber & Fazer, Esporteca e Mar à Vida. O Saber & Fazer 
é uma iniciativa de estímulo ao empreendedorismo 
jovem na rede pública de ensino. “Nós estrutura-
mos todo um material pedagógico com conteúdo 
adaptado à realidade do ensino público e estamos 
ministrando vários encontros com os alunos dessa 
instituição de ensino a fim de que eles desenvolvam 
raciocínio lógico, crítico, criativo e inovador na im-
plantação de um negócio”, explicou a coordenadora 
de comunicação do projeto, Jessica Cardili.  

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO REALIZAM 
PROJETO SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

ALUNOS DO PPGA PARTICIPAM DE 
CONGRESSOS INTERNACIONAIS

Os alunos do PPGA apresentaram artigos, 
orientados pela professora Rosalia Lavarda, 
em dois Congressos Internacionais. No dia 3 
de junho, a acadêmica Luci Mari Rodrigues 
apresentou o artigo intitulado “O Profissional 
de Secretariado Executivo: Seu papel como 
Gestor de Informações no Processo de For-
mação da Estratégia”, no International Confe-
rence on Information Systems and Technology 
Management (CONTECSI), na USP, São Paulo. 
Na mesma data, o aluno Paulo Lasbesch apre-
sentou no European Academy of Manage-
ment Conference (EURAM), em Paris, o artigo 
intitulado “Strategy as Practice Analysis using 
Structuration Theory”, que tem como coautor 
o Professor Dr. Valdo Wangenheim.

O projeto Esporteca tem como objetivo revitalizar 
o campo de futebol da Biblioteca Municipal no Es-
treito. Para o projeto Mar à Vida, os estudantes 
buscam a inclusão cultural e ambiental de crian-
ças e jovens atendidos pela Associação de Amigos 
da Casa da Criança e de Adolescente do Morro do 
Mocotó (ACAM) por meio de atividades na praia 
da Joaquina, envolvendo surfe e conscientização 
ambiental. Na disciplina, os estudantes escolhem 
os temas, criam os projetos e formam as equipes 
escolhendo também a liderança e a forma de tra-
balho.
As equipes realizam avaliação 360 graus de todos 
os membros do time de projeto com base na me-
ritocracia considerando o comprometimento e os 
resultados alcançados. O projeto também é avalia-
do pela comunidade e pelo professor da disciplina. 
Parte da nota final vem de atividades avaliativas in-
dividuais com base na leitura de textos que funda-
mentam a disciplina. De acordo com o professor, 
essa experiência visa proporcionar o aprendizado 
teórico e prático das ferramentas de gerenciamen-
to de projetos e a satisfação dos estudantes por 
realizarem algo para a sociedade. O professor e 
os estudantes da disciplina agradecem o apoio re-
cebido dos professores do CAD e, em especial, do 
professor Maurício Pereira, defensor da melhoria 
da educação em Santa Catarina. O CAD parabeniza 
a todos os envolvidos nos projetos e ao professor 
Bosquetti pelo comprometimento!

FOTOS DOS PROJETOS
Saber & Fazer

Esporteca

Mar à Vida
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NOVA COORDENAÇÃO

No dia 2 de maio assumiram as funções de coor-
denadora e subcoordenador do Programa de Pós-
Graduação em Administração Universitária (PP-
GAU), respectivamente, a professora Alessandra 
de Linhares Jacobsen e o professor Rafael Schli-
ckmann. “Entre os principais desafios da nova 
gestão está a elevação do conceito do curso de 
3 para 4”, ressaltou o professor Rafael. O PPGAU 
oferta desde 2010 o Mestrado Profissional em 
Administração Universitária, único no país com 
esse enfoque. Sua área de concentração “Gestão 
Universitária” é sustentada por três linhas de pes-
quisa: “Sistemas de Avaliação e Gestão Acadê-
mica”, “Análises, Modelos e Técnicas em Gestão 
Universitária” e “Políticas Públicas e Sociedade”. 
Os professores ficarão à frente do programa até 
maio de 2018. A nova gestão dará sequência ao 
trabalho iniciado pela gestão anterior, que teve o 
professor Pedro Melo como coordenador.

PROFESSOR DO CAD MINISTRA AULAS EM 
UNIVERSIDADE DA ALEMANHA

NÚCLEO ORD REALIZA XVI SEMINÁRIO DE 
PESQUISA

O Núcleo Organizações, 
Racionalidade e Desen-
volvimento (ORD) reali-
zou, no dia 30 de maio, 
mais uma edição do seu 
Seminário de Pesquisa. 
O seminário tem como 
objetivo promover a dis-
seminação da cultura de 
pesquisa dentro da Uni-
versidade, com espaço 
aberto para troca de ex-
periências entre pesqui-
sadores, discussões me-
todológicas, desafios do 
pesquisador no seu dia 
a dia, entre outros temas 
que se fazem presentes 
no contexto da pesqui-
sa.  O doutor em Admi-
nistração (PPGA/UFSC), 
Carlos Alberto Karam, e 
a doutoranda em Administração (PPGA/UFSC), Déris 
Oliveira Caitano, apresentaram seus respectivos tra-
balhos, abordando a temática da racionalidade na 
ação administrativa. Depois as apresentações, que 
também foram transmitidas on-line, abriu-se espa-
ço para questionamentos e considerações sobre as 
pesquisas, proporcionando a troca de experiências 
entre os participantes. O tema da racionalidade nas 
organizações constitui uma das linhas de pesquisa 
do ORD e, ao longo dos últimos 20 anos, consoli-
dou-se como um campo de pesquisa e de produção 
científica no Brasil. O Núcleo ORD tem impulsionado 
significativamente o desenvolvimento desse cam-
po. Nesse último Seminário, as apresentações dos 
pesquisadores sinalizaram avanços importantes no 
tema que certamente terão impactos marcantes nos 
estudos em nosso país. O Núcleo ORD agradece a 
todos que participaram e contribuíram para a reali-
zação do evento.

O professor Martin 
de La Martinière 
Petroll foi convi-
dado para lecionar 
como professor vi-
sitante, no período 
de 9 a 20 de maio, 
na Technische Hochschule Ingolstadt (THI), na Ale-
manha, sobre o tema Marketing Internacional. 
Além das aulas ministradas a estudantes de gradu-
ação em Administração da universidade, o profes-
sor também participou de reuniões. “A experiência 
de lecionar em outro idioma e com alunos de di-
versos países possibilitou a troca de conhecimen-
tos entre o professor e seus alunos, bem como a 
divulgação do CAD e do curso de Administração 
para novos intercâmbios entre UFSC e THI”, finali-
zou Martin Petroll.


