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Notícia do Planejamento do CAD
os dias 30 e 31 de março aconteceu, no hotel Quinta da Bica D'água, a revisão do 

Planejamento Estratégico do CAD. Participaram do Planejamento os professores, 

efetivos e substitutos, do Departamento, além de quatro discentes representantes 

do Centro Acadêmico de Administração. A abertura teve a participação do Diretor do CSE, 

Prof. Ricardo José Araújo de Oliveira; do Chefe do Departamento, Prof. Gilberto de Oliveira 

Moritz; do Coordenador do Curso de Graduação em Administração, Prof. Rogério da Silva 

Nunes; do Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública, Prof. Marcos 

Baptista Lopez Dalmau; do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração, 

Prof. Maurício Roque Serva de Oliveira e, também; do Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Administração Universitária, Prof. Pedro Antônio de Melo.

Após a apresentação sobre o Planejamento Estratégico do CSE, realizado em 2010, foram 

enfatizadas questões estratégicas do CSE e apresentados os modelos para o Folder do CAD, 

pela Equipe de Produção de Material didático do CAD, representada pela Sra. Denise Bunn e 

Sra. Annye Tessaro. Nesse evento, os professores conheceram alguns projetos que estão em 

andamento, como o Laboratório de Inovação e Gestão e as Oficinas de Gestão, citado pelo 

Prof. Alexandre Marino e, também, a Associação de Ex-alunos do CAD (AEx-CAD), que 

comentou sobre a criação do Regimento do Departamento. 

No primeiro dia, os trabalhos de condução do planejamento estratégico foram feitos pelo 

Prof. Antônio Alves Filho, que coordenou o último Planejamento Estratégico do CAD, e pela 

Profª. Maria Cristina Fleischmann Alves Zambon. Para isso, foram recordados os conceitos 

de missão, visão, princípios, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em seguida, 

esses conceitos foram colocados em prática por meio de uma dinâmica. No segundo dia, 

foram tratadas as ações estratégicas do CAD, focando quatro segmentos: ensino, pesquisa, 

extensão e gestão. A finalização dos trabalhos ocorreu com uma fala do Reitor Álvaro Toubes 

Prata, enfatizando a importância dessa iniciativa do CAD. De acordo com o Prof. Gilberto 

Moritz, a integração de todos os participantes foi fundamental para definir as ações estraté-

gicas do CAD.
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Administração Universitária (PPGAU) profere 
palestra na UNICAMP

Eleito o Sub-Coordenador do PPGAU 

Lançamento do livro 

Destaques do Colóquio de Epistemologia
O I Colóquio de Epistemologia e Sociologia da Ciência da 

Administração, coordenado pelo Prof. Maurício Serva, 

realizado nos dias 24 e 25 de março, nas dependências do 

Centro Sócio-Econômico da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em Florianópolis, teve a participação de diversos 

pesquisadores do Brasil. Um dos momentos relevantes foi o 

das Questões Inquietantes, em que foram lançadas três 

questões para amplo debate entre os presentes com quase 

duas horas de duração. Outro ponto de destaque foi a 

brilhante palestra do Prof. Pedro Demo que em pouco tempo 

conseguiu despertar angústias, interrogações e “inquieta-

ções”. Ele foi, ao mesmo tempo, objetivo e abrangente, 

grande e humilde, mestre e aprendiz, crítico e consciente.

O Prof. Pedro Antônio de Melo, Coordenador do PPGAU, proferiu 

palestra no evento de abertura do Programa de 

Desenvolvimento Gerencial da Unicamp – PDGU, no dia 14 de 

março de 2011. O tema, Desafios da Gestão Universitária na 

América Latina, foi apresentado e debatido por um grupo com 

mais de 300 gerentes em todos os níveis hierárquicos daquela 

instituição. O evento teve como objetivos preparar profissionais 

para o exercício da gestão e estimular a reflexão sobre a 

realidade da educação superior.

No mês de março, na reunião de colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Administração, foi indicado o Prof. Maurício 

Fernandes Pereira para o cargo de Sub-Coordenador do 

programa.

No dia 15 de março foi lançado o novo 

livro do Professor Maurício Fernandes 

Pereira, com coautoria de Juliane Ines Di 

Fr a n c e s c o  K i c h ,  P l a n e j a m e n to  

Estratégico: os pressupostos básicos 

para uma implantação eficaz, da editora 

Atlas. O Livro tem como objetivo mostrar 

os passos que devem ser seguidos para 

que uma organização consiga implementar e implantar de 

forma eficaz o Planejamento Estratégico. Para isso, foi utilizado 

um caso real de aplicação de um Planejamento Estratégico 

como forma de ilustrar todas as etapas propostas.

Datas importantes do semestre 
(Calendário Acadêmico)

Prêmios aos formandos 2010/2
No dia 17 de março, durante a colação dos estudantes de 

Administração, foi entregue o prêmio Edmon Duarte Nader, 

concedido ao melhor Trabalho de Conclusão de Estágio do 

semestre. Em terceiro lugar ficou o trabalho de Felipe Aymay, 

orientado pelo Professor Marcos Bosquetti; em segundo, o 

trabalho de Karin Vieira da Silva, orientada pelo Prof. Luís 

Moretto Neto; e, em primeiro lugar, ficou o trabalho de Vitor 

Hugo Clauman, que teve como orientador o Prof. Marcos 

Baptista Lopez Dalmau. Aproveitando a ocasião, foram 

entregues, ainda, os prêmios de melhor desempenho 

acadêmico, um Troféu e um cheque de R$ 800,00, para os 

formandos Ana Carolina Costa (período matutino) e Júlio 

Eduardo Ornelas Silva (período noturno) pelo representante do 

Conselho Regional de Administração (CRA/SC) e pelo 

representante do Sindicato dos Administradores do Estado de 

Santa Catarina (SAESC), respectivamente.

A Resolução n. 17/CUn/2010, de  7 de dezembro de 2010, foi 

sancionada pelo Conselho Universitário com o intuito de 

aprovar o Calendário Acadêmico referente às atividades do 

primeiro e segundo semestres de 2011, bem como os 

períodos letivos dos cursos trimestrais de graduação e pós-

graduação. Dentre as datas do calendário acadêmico, 

destacam-se:

27 de maio – Colação de grau dos alunos do Projeto Piloto I;

12 de julho – último dia para aprovação do PAD 2011/2 

pelo Colegiado do Departamento;

16 de julho – término do semestre letivo – 2011/1;

18 de julho – término do prazo para a entrega das notas 

finais (2011/1) pelos docentes aos Departamentos de 

Ensino (alunos regulares e especiais), notas complementares 

à menção I, referente ao semestre 2010/2 e à frequência dos 

alunos ouvintes; e

8 de agosto – início do semestre letivo – 2011/2 (para 

cursos semestrais de graduação e  pós-graduação). 

Para mais informações do Calendário Acadêmico, acesse:

http://notes.ufsc.br/aplic/calgrad.nsf?OpenDatabase

Envie suas sugestões para
informativocad@cse.ufsc.brINFORMATIVO

Planejamento Estratégico: 
os pressupostos básicos para uma implantação eficaz


