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DESTAQUE

Dia do Administrador
No dia 9 de setembro, para comemorar o dia do
Administrador, o CAD promoveu um painel de
atividades no Auditório do Fórum Norte da Ilha,
anexo ao CCJ/UFSC. As principais atividades
foram: palestras do Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina, o CRA-SC;
apresentações de experiências administrativas de
ex-alunos do curso; e uma discussão sobre o
Administrador do Século XXI.

Coordenadoria de Pós-graduação - CPGA
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Avaliação trienal da CAPES

No dia 14 de setembro foram
divulgados os conceitos de avaliação
trienal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) dos cursos de pósgraduação da UFSC. O programa de
pós-graduação em Administração
manteve a nota 4 nesta avaliação. A
análise possui critérios como
qualificação do corpo docente,
produção científica, número de teses e dissertações defendidas,
infraestrutura, entre outros. Os conceitos vão de 1 a 7, sendo que o
1 e o 2 descredenciam o programa e o 6 e o 7 indicam desempenho
equivalente ao alto padrão internacional. O conceito 4 é
considerado um bom desempenho. Mais informações em:

http://trienal.capes.gov.br/?page_id=100

Curso de Administração/UFSC
5 estrelas pelo GE/2010
O curso de Administração da Universidade
Federal de Santa
Catarina (UFSC) obteve
5 estrelas na avaliação
de cursos superiores
realizada pelo Guia do Estudante (GE) e constará na
publicação "GE profissões vestibular 2011", que
passa a circular nas bancas a partir do dia 5 de
outubro. Parabéns! Mais informações em:
http://gevestibular.abril.com.br/ge/selos_ge2010.asp?
CursoGraduacaoID=236484&opid=1

Posse Ação Júnior

No dia 9 de setembro de 2010, a nova gestão da Empresa Júnior do CSE – Ação Júnior Consultorias Sócio-Econômicas tomou
posse. A nova presidente é a estudante Tainá Brezolin Crestani e a nova vice-presidente é a estudante Carina Pires. Essa nova
gestão já começou com um grande passo: receber o prêmio de Melhor Empresa Júnior do País. Agora, eles têm de lidar com o
desafio de manter esse desempenho, buscando sempre a melhoria contínua, um dos valores da empresa. Desejamos uma ótima
gestão para a nova presidente.
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Palestra e projeto de Gestão Social

Envie suas sugestões para
informativocad@cse.ufsc.br

No dia 20 de setembro, o professor doutor Fernando Guilherme Tenório ministrou duas palestras relacionadas ao projeto “Gestão
Social: ensino, pesquisa e prática”, pela Fundação CAPES. O projeto é direcionado à área de Administração e tem a participação de
sete universidades brasileiras, dentre elas a UFSC, com coordenação local do professor do curso de mestrado em Administração,
Luís Moretto Neto. Em sua segunda palestra, direcionada aos estudantes do Mestrado Profissional, o professor Tenório versou
sobre a “Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais”, de Alberto Guerreiro Ramos.
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X Colóquio internacional sobre
gestão universitária na América do Sul

CAD

O Instituto de Pesquisa em Administração Universitária – INPEAU, juntamente com o CAD, promove o “X
Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul”. O colóquio acontecerá de 8 a 10
de dezembro, em Mar del Plata, Argentina, e tem como objetivo divulgar os mais recentes resultados de
pesquisas sobre gestão de instituições de ensino superior do continente sul-americano, além de
promover o intercâmbio de ideias e experiências entre dirigentes, pesquisadores e estudantes de
diversos países da região. A submissão dos resumos dos trabalhos deve ser feita até o dia 15 de
outubro. Mais informações em:
www.inpeau.ufsc.br/coloquio10

Informativo do CAD na PRPG
A professora Maria Lúcia de Barros Camargo, Pró-Reitora de PósGraduação da UFSC, encaminhou um memorando ao Departamento de
Ciências da Administração parabenizando pelo trabalho realizado com o
informativo do CAD. Agradecemos e esperamos que cada vez mais
membros da comunidade acadêmica tenham acesso a este trabalho.

Professores do CAD
ministram palestra no Paraguai
Os professores Pedro Antônio de Melo e Maurício Fernandes Pereira foram
convidados a ministrar palestra no mês de setembro na Universidade
Tecnológica Intercontinental, no Paraguai. O professor Maurício falou sobre
o Planejamento Estratégico Universitário e a palestra do professor Pedro
Melo teve como tema os desafios e tendências da universidade na
contemporaneidade.

Artigos aprovados
Seminário de Pesquisa em EaD/UFSC –SEPEAD
Parabéns à Equipe de Metodologia para
Educação a Distância pelos artigos aprovados
no SEPEAD/UFSC: “REconstrução do AVEA dos
cursos de capacitação do Ministério da Saúde”;
“O uso do twitter na prática pedagógica”; e
“Plataforma moodle na elaboração de material
didático – um estudo do modelo PNAP”.
O evento acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro,
na UFSC. Mais informações em:
http://ead.ufsc.br/sobre-o-2%C2%BA-sepead

Estudantes da Administração
destacam-se no SEMEAD
Nos dias 9 e 10 de setembro ocorreu na USP o “XIII SEMEAD”, nesse evento,
os estudantes do curso de Administração da UFSC: Júlio Eduardo Ornelas
Silva (graduação) e Luciano Sérgio Michelan (mestrando pelo CPGA),
pesquisadores do INPEAU, receberam o prêmio “Jovens Talentos”, ficando
em segundo lugar na categoria.

Bem-vindo!
O CAD gostaria de oferecer
boas vindas ao professor
Alexandre Moraes Ramos,
doutor em Engenharia de
Produção pela UFSC (2000), novo
integrante do nosso Departamento. Seja
muito bem-vindo e Sucesso!

Qualificação da Revista do CAD
Recentemente, a Revista de Ciências da Administração, classificada no
sistema Qualis da CAPES como “B3”, foi inserida no Indexador
Sumários.org e no Diretório DOAJ. Essas conquistas farão com que a revista
se classifique como “B2”. Esse é o objetivo dos trabalhos desenvolvidos
atualmente pelo Conselho Editorial para incrementar a classificação de
periódicos do CAD.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DIA 03
Isadora S. Bernardini (Tutoria)

DIA 04
Erika A. Salmeron Silva (EaD)

DIA 06
Renato P. Lima de Carvalho (Tutoria)

Eventos

DIA 18

5° encontro catarinense de administração CRA-SC/CFA

Profª. Alessandra L. Jacobsen

DIA 20
Prof. Eduardo Lobo

Acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro, no Clube 12 de agosto, o “5º Encontro
Catarinense de Administração CRA-SC/CFA”. O ingresso vale 2 kg de alimentos
não perecíveis (exceto sal) e as inscrições são limitadas. Mais informações em:

www.crasc.org.br

DIA 25
Helena de Freitas (CAD)

DIA 30
Prof. Valter Saurin

