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DESTAQUE

Curso de ADM/UFSC obtém  nota 5 no ENADE
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Na avaliação do Enade, realizada em 2009, o curso de Administração da 
UFSC obteve nota máxima 5 (cinco) nos três indicadores: Conceito Enade, 
IDD e CPC. Esses conceitos correspondem a nota dos alunos concluintes 
(Conceito Enade), da diferença entre os alunos ingressantes e concluintes 
(IDD) e da média ponderada incluindo vários fatores como o município, 
área de avaliação, infra-estrutura, organização didático-pedagógica e 
formação dos docentes (CPC). O objetivo do Enade é de aferir o rendimento 
dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programá-
ticos, suas habilidades e competências, e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes). Este fato consolida a graduação em Administração da UFSC como um curso de excelência e destaque. 
Confira mais informações em: 

UFSC sem papel

No mês de outubro, o Reitor Alvaro Toubes 
Prata, oficializou o projeto UFSC sem papel, 
que visa trocar o uso de papel pela digitaliza-
ção de documentos. Nesse sentido, vários 
treinamentos foram ofertados aos servidores 
da UFSC, sendo que um desses foi direcionado 
ao CSE. Para saber mais, acesse:

 CAD

Editais abertos

Estão abertas as inscrições para os programas 
Funpesquisa, Probolsas e Proextensão, financia-
dos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da 
UFSC. Interessados devem enviar suas propostas 
até 21 de fevereiro. Mais informações: 3721- 
9437 e 3721- 9344 

O professor Rudimar Antunes da Rocha teve dois artigos aprovados no XXX ENEGEP e um artigo no SIMPEP. Os artigos do ENEGEP 
tiveram como título “Previsão da demanda como suporte para o planejamento e controle da produção na sigma – indústria eletroe-
letrônica” e “Fatores de satisfação e motivação no trabalho dos colaboradores da fundação de cultura: um estudo de caso”. Já no 
SIMPEP, o artigo foi sobre “sacolas ecológicas: um desafio cultural do marketing verde”.

Artigos Aprovados

www.sempapel.ufsc.brwww.sempapel.ufsc.br

http://enade.inep.gov.br/enadeleshttp://enade.inap.gov.br/enadeles

I Colóquio de Epistemologia e Sociologia

O I Colóquio de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, coordenado pelo Prof. Maurício Serva, está com chama-
da aberta para resumos até o dia 15 de janeiro. O evento ocorrerá em Florianópolis, nos dias 24 e 25 de março de 2011, com o 
tema “Epistemologia e Sociologia da Ciência: Rumo à Consolidação Científica da Administração”. O colóquio tem quatro subte-
mas: I. Análise Epistemológica da Administração; II. Sociologia da Ciência da Administração; III. Racionalidade nas Organizações; 
e IV. Teoria das Organizações e Epistemologia. Mais informações em: 

www.oficinadeepistemologia.blogspot.comwww.oficinadeepistemologia.blogspot.com

Envie suas sugestões para
 informativocad@cse.ufsc.br
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O Professor Marcos Bosquetti, em parceria com os 
Professores Taïeb Hafsi, da HEC-Montreal, e Rick Molz, da 
U n i v e r s i d a d e  M c G i l l ,  e s c r e v e u  o  c a p í t u l o  
“A comparison of foreign acquisitions in the Brazilian 
Electricity Industry: What determines success?” do livro 
“The Multinational Enterprise in Developing Countries: local 
versus global logic”. A obra foi organizada pelos 
pesquisadores do Montreal Local-Global Research Centre e 
editada pela Routledge International e discute os desafios 
da complexa interação entre a lógica tradicional dos países 
em desenvolvimento, construídas com uma epistemologia 
intuitiva, porém concreta, e com a lógica econômica das 
multinacionais de países desenvolvidos, construída com 
uma epistemologia intelectual abstrata. Para saber mais, 
entre em contato com o professor: 

Professor Marcos Bosquetti
publica capítulo em livro internacional

X Colóquio de Gestão Universitária

Oficina Laboratório de Gestão

Entre os dias 8 e 10 de dezembro aconteceu em 
Mar del Plata o X Colóquio Internacional sobre 
Gestão Universitária na América do Sul. Nesse 
evento, com coorganização do INPEAU/UFSC, 
ocorreu a apresentação de mais de 120 trabalhos 
brasileiros. Além disso, os professores do CAD 
Alexandre Marino Costa e Gilberto de Oliveira 
Moritz participaram dos painéis de discussão 
intitulados “Educacion Superior en el Mercosur: 
Balance y prospectiva” e “Nuevos Modelos de 
Educación Superior”. 

No final do mês de novembro tivemos a visita do professor Antonio 
Carlos Aidar Sauaia, professor Doutor na Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. O 
professor Sauaia ministrou a oficina semipresencial Simulab, 
desenvolvida por ele. Nessa atividade é simulado um jogo de 
empresas, no qual são propostos problemas organizacionais a 
partir de um estudo de caso dinâmico e, na medida em que se 
fizerem necessárias, as teorias serão resgatadas e praticadas com 
o objetivo de promover uma aprendizagem vivencial: aprender 
fazendo. Esse simulador já está sendo utilizado no CAD pelo 
Professor Claudelino Martins Dias Junior na Disciplina de Laborató-
rio de Gestão. 

Os professores Luís Moretto Neto e Paulo Garrido ministraram no 
mês de outubro um módulo de capacitação para os servidores, 
denominado “Atualização em Administração Pública”. O objetivo foi 
capacitar o servidor para contextualizar e analisar a teoria e as 
práticas de gestão em organizações públicas, de modo a capacitar 
gestores com formação nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Esse módulo faz parte do Sistema Gestor de Capacitação (SGCA), 
criado com o objetivo de gerenciar as ações de capacitação 
destinadas aos servidores técnico-administrativos e docentes da 
UFSC. Mais informações: 

Qualificação de Servidores

marcos.bosquetti@gmail.com

www.sgca.ufsc.br/web/login.do?action=programacao

http://xpress.superpedido.com.br/Imagens/Capas200811/9788520426753.jpg

www.impeau.ufsc.br/coloquio10/

marcos.bosquetti@gmail.com

www.sgca.ufsc.br/web/login.do?action=programacao

http://xpress.superpedido.com.br/Imagens/Capas200811/9788520426753.jpg

www.impeau.ufsc.br/coloquio10/

ANIVERSARIANTES DO MÊS

DIA 2

DIA 14

Fábio Raphael Hames (EaD)

Claudia L. E. Brites Ramos (EaD)

Stephany Kaori Yoshida (EaD)

Prof. Esperidião Amin Helou Filho

DIA 6

DIA 21

Lucimara Terra (Tutoria)

DIA 9

No dia 30 de novembro, foi realizada a 
confraternização dos professores e 
servidores do CAD, juntamente com 
seus familiares, com o intuito de 
ampliar os laços de amizade e 
cooperação entre os integrantes do 
Departamento. Na oportunidade 
discursaram os Professores Ricardo 
Oliveira, Diretor do CSE, Gilberto 
Moritz e Maurício Pereira, exaltando o 
bom trabalho realizado pelos inte-
grantes do Departamento, agradecen-
do também o esforço e a dedicação de 

todos no cumprimento das atividades acadêmicas e 
administrativas. Os professores que discursaram deseja-
ram um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os 
leitores do Informativo do CAD.

Festa de 
confraternização do CAD

Serena M. S. Ribeiro (Tutoria)

DIA 22

Horário de verão
Foi publicada a Portaria nº 1.491/ GR/2010, que 
trata do horário de verão na UFSC. Entre os dias 20 
de dezembro de 2010 a 18 de fevereiro de 2011, 
de segunda a quinta-feira a jornada de trabalho da 
secretaria do CAD será das 13h às 19h, e às sextas-
feiras, das 8h às 13h. Mais informações em: 
www.ufsc.br
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