CAD
INFORMATIVOCAD
Agosto/2010

N. 1

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
DA ADMINISTRAÇÃO – CAD
Chefia do CAD

www.cad.ufsc.br

Ano 1

DESTAQUE

Aula Magna (PPGAU)

Prof. Dr. Gilberto de Oliveira Moritz
Prof. Dr. Marcos Baptista Lopez Dalmau
Coordenadoria de Pós-graduação - CPGA

Foi realizada, no dia 16 de agosto, a aula
magna do Programa de Pós-Graduação em
Administração Universitária (PPGAU). A aula
foi proferida pelo Magnífico Reitor da UFSC,
Professor Alvaro Toubes Prata. Este será o
primeiro semestre do Mestrado Profissional
em Administração Universitária.

Prof. Dr. Maurício R. Serva de Oliveira
Prof. Dr. Alexandre Marino Costa
Coordenadoria de Mestrado
Profissionalizante
Prof. Dr. Pedro Antônio de Melo
Coordenadoria de Graduação em
Administração Presencial e a Distância
Prof. Dr. Rogério da Silva Nunes
Prof. Me. Sinesio S. Dubiela Ostroski

EDITORIAL
Andressa Pacheco
Denise Aparecida Bunn
Helena Ferreira
Kaio Duarte Graeff
Letícia Cunha da Silva
Lívia Remor Pereira
Maurício Rissi
Paula Balbis Garcia
Patricia Regina da Costa

UFSC

Universidade em debate

Edital CNPQ
Cooperação Internacional – Convênios Bilaterais

No dia 12 de agosto aconteceu o “Universidade
em Debate”, organizado pelo INPEAU. O evento
foi apresentado pelo Professor João Alfredo
dos Reis Peixoto e teve como tema “Migrações
Internacionais, mercado de trabalho e
reconhecimento de diplomas: o caso da imigração brasileira em Portugal”, no
debate, também, a Professora Ilona Zsuzsanna Kovács dissertou sobre
“Tendências de mudança organizacional e suas implicações nas qualificações
e competências dos recursos humanos”. Os palestrantes, provenientes do
Instituto Superior de Economia e Gestão – ISEG e da Universidade Técnica de
Lisboa/Portugal – UTL , estavam em missão de trabalho relacionada ao Projeto
que será executado em parceria com o CPGA/INPEAU e UTL/SOCIUS.

O edital n. 053/2010 está com as inscrições
abertas até o dia 30 de setembro. O objetivo
d e s s e e d i t a l é a p o i a r, d e fo r m a
complementar, o desenvolvimento de
projetos de pesquisa científica, tecnológica
e de inovação, por meio de financiamento a
atividades de cooperação internacional, no
âmbito dos convênios bilaterais entre o
CNPq e as instituições financiadoras
estrangeiras. Mais informações em:
<http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/053.htm>.
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Prêmio Nacional para Ação Júnior
Nos dias 4 a 8 de agosto aconteceu o XVIII Encontro
Nacional de Empresas Juniores – ENEJ, na Costa do
Sauípe. Nesse evento, a Ação Junior recebeu o
prêmio de melhor empresa Junior do país no critério
sociedade. O presidente da Ação Junior e discente do
curso de Administração, Diego Wander Demétrio,
recebeu o prêmio.

fonte: Paulo Noronha

Professores do CAD
aprovam artigos no ENANPAD
Os professores Eloise Helena Livramento
Dellagnelo, Vinicius Andrade Brei, Luís
Moretto Neto e Rolf Hermann Erdmann
aprovaram artigo no XXXIV Encontro da
ANPAD. O evento será realizado de 26 a 29
de setembro, na cidade do RJ.
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REVISTA DO CAD

CSE

Já está disponível a Revista do CAD v. 12 n. 26.
Nessa edição o destaque fica com o artigo “Valor
justo da Tractebel Energia: uma avaliação a partir
dos principais modelos de precificação de ativos”,
dos professores Gilberto de Oliveira Moritz, Juliana
Tatiana Vital, Alexandre Marino Costa e Renato
Campos. O próximo volume da RCAD está previsto
para o final do mês de agosto.

Acontece de 17 a 19 de agosto, no auditório do CSE, o “Seminário
Internacional Tendências das Políticas Sociais na América Latina: lutas
contra-hegemônicas e serviço social”. O evento tem como objetivos
subsidiar teoricamente pesquisadores, docentes, discentes e
profissionais envolvidos com a temática das políticas sociais, das lutas
e da participação popular e as mediações com o Serviço Social, entre
outros. Mais informações pelo telefone (48) 3721-6637.

2010.2
Eventos

Seminário de Pesquisa em
Educação a Distância
Acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro, em parceria com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IF/SC, o “2º Seminário de
Pesquisa em EaD: experiências e reflexões sobre as relações entre o ensino
presencial e a distância”. O evento tem como público-alvo os docentes e discentes
da UFSC e do IF/SC, especialmente os que trabalham com EaD. As normas e o
prazo (até 23/08) de submissão dos pôsteres podem ser encontrados no Portal
EaD/UFSC.

VII Congresso Brasileiro de
Ensino Superior a Distância (ESUD)

O CAD tem o prazer de dar boas vindas
aos novos professores da casa: Eduardo
Lobo e Marcus Vinícius Andrade de
Lima, e também aos alunos do mestrado
e doutorado em Administração.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Rafaela Pinheiro Chepotte (Tutoria)

O VII ESUD terá como tema geral “A EaD e sua institucionalização: reflexões e
processos”, considerando a premência do interesse de muitas IES públicas, que
há pouco tempo atuam na EaD, em discutir o processo de institucionalização,
conhecer e/ou socializar experiências consolidadas ou em andamento. O evento
será realizado em Cuiabá/MT, de 3 a 5 de novembro.

EaD

EaD do CAD na Revista RENOTE
Os professores Pedro Antônio de Melo, Alexandre Marino Costa, Gilberto de
Oliveira Moritz e Marcos Baptista Lopez Dalmau publicaram dois artigos na
Revista RENOTE – Novas Tecnologias na Educação (Volume 8, n. 1/2010). Os
artigos publicados descrevem as ações do curso de graduação em Administração
a distância da UFSC, foram publicados com os seguintes títulos: “Gestão de
tutoria: o papel do supervisor de tutoria” e “A identificação dos alunos com a
modalidade a distância e a universidade”.

OFICINAS DE GESTÃO

<http://www.oficinascad.ufsc.br/>.

O Programa tem como objetivo ampliar o conhecimento dos
estudantes, e, também, oferece certificação na realização de
atividades complementares. As palestras são transmitidas ao
vivo, de 15 em 15 dias.
Professor, estimule a participação dos estudantes e enfatize a
importância desse programa na formação acadêmica deles!

Envie suas sugestões para
informativocad@cse.ufsc.br

