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No dia 27 de maio, às 19h, acontecerá a colocação de grau dos estudantes
do Projeto Piloto no Centro de Eventos da UFSC. Essa será a primeira
turma de formandos do curso de graduação em Administração da UFSC
na modalidade a distância. Nessa ocasião, os Professores Marcos
Baptista Lopez Dalmau e Alexandre Marino Costa serão o patrono e
paraninfo da turma, respectivamente. O nome da turma é “Professor Maurício Fernandes
Pereira” e serão homenageados os Professores Alessandra de Linhares Jacobsen, Vinicius
Andrade Brei, Luiz Salgado Klaes, Pedro Moreira Filho, Paulo Otolini Garrido, Rogério da Silva
Nunes e Ariovaldo Bolzan. Os tutores Roberto Salatiel Rodrigues Marques, Ana Ester da Costa e
Juliana Pereira Bravo Maliska (in memoriam), também serão homenageados. Os professores
Sinesio Stefano Dubiela Ostroski, Luiz Salgado Klaes, Alexandre Marino Costa e Rogério da
Silva Nunes foram pessoalmente convidar os prefeitos dos pólos de Santa Catarina para a
cerimônia de formatura.
UFSC

Tabela de referência para registro
de horas para Ações de Extensão
A Câmara de Extensão aprovou uma
tabela de referência para registro de
h o r a s n o S I R A E x :
<http://prpe.ufsc.br/files/2011/04
/tabela-de-referencia-horas-deextensao.pdf > . Dúvidas com
relação à utilização devem ser
sanadas com o representante do seu
Centro na Câmara de Extensão.

Orientações sobre
afastamentos de docentes
O docente que desejar sair do país por um
determinado período deve enviar a solicitação de
afastamento à Reitoria pelo menos 30 dias antes da
data de sua saída, para que a documentação possa
ser encaminhar ao MEC em tempo hábil. Para mais
informações, acesse: <http://prpg.ufsc.br/>
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Agrademos a participação e o apoio dos servidores
Visita técnica à Embraco técnico-administrativos e dos bolsistas do CSE na
revisão do Planejamento Estratégico do CAD.

O professor Rogério da
Silva Nunes organizou
no mês de maio uma
visita técnica a empresa
Embraco com seus
alunos da graduação. É
importante ressaltar que
essa iniciativa é uma
atividade complementar
aos alunos, validando créditos necessários para o currículo do
curso. Os alunos da graduação em Administração precisam de
180 horas-aula livres em atividades que contemplem PESQUISA e
EXTENSÃO/CIDADANIA.

Novos indexadores da Revista do CAD
Durante o ano de 2010 e início de 2011, o CAD obteve
importantíssimos resultados, especialmente com a
inclusão da Revista de Ciências da Administração em
indexadores e diretórios. Atualmente, a RCA
encontra-se inserida em 14 bases de dados, o mais
recente foi o indexador GALE Cengage Learning.
Essas conquistas foram possíveis devido à
contribuição de pesquisadores e colaboradores que
primam em manter a qualidade dos artigos e da
equipe editorial da Revista.

INFORMATIVO

www.cad.ufsc.br
EVENTOS

CAD

Especialização em Gestão da Saúde Pública
No dia 25 de maio serão iniciadas as aulas do Curso de
Especialização em Gestão da Saúde Pública. Tal Curso é
voltado para funcionários que atuam nas Secretarias
Municipais de Saúde da região da Grande Florianópolis. A
palestra de abertura será realizada por João José Cândido
da Silva, Professor do CAD e Secretário Municipal de
Saúde. Para mais infor mações, acesse:

<http://gsp.cursoscad.ufsc.br>.
EVENTOS

10ª SEPEX
No dia 7 de julho iniciam as inscrições
para propostas de estandes e
minicursos para a 10ª Semana de
Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX).
Confira as principais datas!
7 de julho: lançamento do evento e início das
inscrições;
7 de julho a 7 de setembro: inscrições para proposição
de estandes e minicursos;
21 de setembro: encaminhamento dos termos de
compromisso/cessão de espaço físico dos minicursos;
30 de setembro: assinatura dos termos de
compromisso dos estandes;
até 28 de setembro: definição da programação
artístico-cultural.
a partir de 1° de outubro, até quando terminarem as
vagas: inscrições para participar de minicursos; e
19 a 22 de outubro: realização do evento.
Para mais informações, acesse:

<http://sepex.ufsc.br/>.
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DO MÊS
DIA 13

DIA 21

Letícia Cunha da Silva (EaD)

Professor Paulo Garrido

DIA 15

DIA 31

Maria Aparecida Silva Alves (EaD)

Thesta Marques (EaD)

DIA 18

DIA 08 de junho

Clarisse Nunes Pires Cabral (EaD)

Ralf Ebsen (CaD)

UFSC abre inscrições para XIX Jornadas de Jovens
Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo
Montevideo
Estão abertas as inscrições para a seleção de trabalhos de
interessados em participar das XIX Jornadas da Associação
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que serão
realizadas no período de 25 a 27 de outubro, na Universidad
Nacional del Este (UNE), em Ciudad del Este, Paraguay. As
jornadas têm como objetivo promover o intercâmbio
científico e cultural entre os estudantes das universidades
parceiras da AUGM. Os trabalhos podem ser escritos e
apresentados em português. Os estudantes que tiverem
seus resumos selecionados deverão encaminhar o trabalho
completo até o dia 8 de julho de 2011
para:<jornadasaugm@reitoria.ufsc.br>.
Para saber mais, acesse: <http://sinter.ufsc.br/>.
*A UFSC oferecerá transporte e hospedagem aos
estudantes que tiverem seus trabalhos selecionados
(limitado a um estudante por trabalho, em caso de
coautoria).

Professor Klaes recebe comenda Tiradentes
Durante o “17°
Congresso Escoteiro
Nacional da UNB”,
realizado entre 29 de
abril e 1º de maio, o
Professor Luiz
Salgado Klaes foi
agraciado com a Comenda Tiradentes pelos serviços
prestados ao Movimento Escoteiro. A Comenda Tiradentes é
concedida aos sócios do Movimento Escoteiro, a Regiões
Escoteiras ou a Unidades Locais, por atos que demonstrem
ações de caráter excepcional e devotamento ao dever, à
nobreza de caráter e de sentimentos, ao elevado espírito
escoteiro ou a relevantes serviços prestados à causa
escoteira.

DIA 19
Professor Altamiro Prevè
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