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DEStAqUES

Entre os dias 5 e 8 de agosto, no Hotel Costão do San-
tinho, em Florianópolis, a UFSC juntamente com a As-
sociação Universidade em Rede (UniRede) promoverá 
o Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
2014 (ESUD). A partir do tema “Pesquisa em EaD: re-
flexões sobre  teoria e  prática”, o evento busca incen-
tivar o debate e oferecer espaços de diálogo interdisciplinar entre as 
diversas áreas de EaD. Essa é a 11° vez que o evento é realizado e já tem 
mais de 850 inscritos. O congresso contará com palestras, mesas de 
debate e apresentações de trabalhos de estudantes de pós-graduação 
e da área. Além disso, o ESUD 2014 terá como convidado confirma-
do o professor da Universidade de Brasília (UnB) João Carlos Teatini. 
Diretor de Educação Básica Presencial da CAPES, Teatini ministrará o 
workshop “Políticas Públicas na Educação Superior” no primeiro dia do 
evento. Também serão oferecidos outros dois workshops: “Metodolo-
gias de pesquisa” e “Ensino e aprendizagem”, que terão a participação 
de pesquisadores atuantes em cada área. Para mais informações sobre 
o evento, acesse o site: http://esud2014.nute.ufsc.br. 
 PROFESSORES têM ARtIGO PUblICADO EM EVENtO

A professora Jordana Cardoso, o professor Marcos Baptista Lopez Dalmau, 
o doutorando Thiago Nunes e a mestra Mônica Carneiro publicaram um 
artigo científico na XXIII edição do Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na 
Educação. O evento será realizado pelo Centro Interdisciplinar de Novas 
Tecnologias na Educação (CINTED) em conjunto com o Programa de Pós-
-Graduação em Informática na Educação da UFRGS, de 15 a 18 de julho, 
em Porto Alegre —RS. O tema do artigo é “Gerenciamento de recursos hu-
manos nos polos de apoio presencial do curso de graduação em adminis-
tração pública da Universidade Federal de Santa Catarina”. De acordo com 
a professora Jordana Cardoso, a pesquisa caracterizou-se como: estudo de 
caso, descritiva, aplicada e bibliográfica. O artigo foi aceito para publicação 

na Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), que possui nota Qualis B3 (Interdisciplinar) no 
Sistema de Avaliação da CAPES. A revista busca promover e disseminar o uso de tecnologias de comu-
nicação e de informação na Educação.

CAD RECEbE DOAÇÃO DE lIVROS

O Departamento de Ciências da Administração (CAD) agradece ao professor Antônio 
Alves Filho pela gentileza da doação do acervo pessoal de livros para o Departamento. 
O material será utilizado no Laboratório de Inovação e Gestão (LIG), nas áreas de Admi-
nistração Geral, Estratégica e Recursos Humanos. A doação dos livros engrandece a base 
de referências bibliográficas do CAD/UFSC.
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FÓRUM UNIVERSIDADE EM DEbAtE
O INPEAU realizou, no dia 
18 de junho, uma palestra 
no Fórum Universidade 
em Debate, com a parti-
cipação do Reitor da Uni-
versidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná (UTFPR), 
professor Carlos Eduardo Cantarelli. O reitor pa-
lestrou para a comunidade acadêmica da UFSC, 
em especial aos alunos do Programa de Pós-Gra-
duação em Administração Universitária (PPGAU), 
expondo sua visão e experiências como gestor 
público na administração universitária. Além dis-
so, Cantarelli explicou que a gestão de uma Ins-
tituição de Educação Superior se faz com as pes-
soas, sendo preciso ouvi-las e compreendê-las, 
principalmente em uma instituição multicampi. A 
UTFPR possui 14 campi espalhados por todo es-
tado do Paraná, sendo que alguns surgiram por 
meio de demanda da sociedade civil organizada. 

ENCONtRO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADU-
AÇÃO EM ADMINIStRAÇÃO (CPGA)

No dia 6 de junho, o vice-diretor do Centro, pro-
fessor Rolf Hermann Erdmann, mediou um en-
contro com o professor Johannes Hirata, da Ho-
chschule Osnabrück, Universidade de Ciências 
Aplicadas de Osnabrück, na Alemanha. O even-
to, realizado pela coordenação do Programa de 
Pós-Graduação em Administração (CPGA), teve 
por objetivo conhecer os interesses mútuos e as 
possibilidades de um intercâmbio de estudantes 
e professores. O encontro foi realizado na sala 

201 – 2° andar – Bloco F – CSE (Prédio da Pós-
-Graduação do CSE).

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE MES-
tRADO DA UNIVERSIDADE FEDERAl DE lON-
DRINA ADERE À REDE ORD

A Rede ORD recebeu o coordenador Ivan Du-
tra como seu novo associado. Ivan Dutra possui 
doutorado em Administração pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade (FEA) 
da Universidade de São Paulo (USP), mestrado 
em Administração pelo PPA-UEM/UEL – Universi-
dade Estadual de Londrina, graduação em Admi-
nistração pela Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas de Rolândia (FACCAR). Atualmen-
te é professor adjunto da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), do Departamento de Adminis-
tração. Seus principais interesses de estudos são 
voltados aos temas de: Redes e Relações Orga-
nizacionais, Governança Supraorganizacional e 
Sustentabilidade e Modelos Organizacionais nas 
Fronteiras da Administração.

VISItA DE DANIEl CEFAÏ AO NÚClEO ORD
Na última semana do mês 
de junho, o Núcleo ORD re-
cebeu a visita do professor 
francês Daniel Cefaï, Diretor 
de Estudos da EHESS (Paris) 
e um dos principais autores da abordagem prag-
matista nas ciências sociais contemporâneas. O 
encontro teve como objetivo discutir o assunto-
da Sociologia Pragmática e também empreender 
uma troca de experiências e pesquisas. O profes-
sor Cefaï informou sobre suas pesquisas atuais e 
discutiu com os pesquisadores sobre os estudos 
em elaboração. Além disso, foram apresentados 
os projetos de tese dos doutorandos Flavia Ma-
ciel e Gustavo Matarazzo, que se baseiam na So-
ciologia Pragmática. O professor Maurício Serva 
também apresentou a trajetória do Núcleo ORD 
e as perspectivas para os próximos anos a fim de 
discutir sobre possibilidades de trabalhos conjun-
tos. A vinda do professor Daniel Cefaï foi muito 
significativa para o Núcleo ORD, tendo em vista 
o novo direcionamento científico que o Núcleo 
vem adotando.
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INfORMAÇõES DO DEPARTAMENTO
Você sabia que no site do departamento es-
tão disponíveis diversas orientações para os 
professores? Por exemplo: para saber como 
proceder em diversas situações do nosso co-
tidiano, visite a área do site Procedimentos e 
Formulários. Você também pode contribuir 
com o nosso trabalho apresentando suges-
tões, através do e-mail: cad@contato.ufsc.
br. Estamos procurando fazer o melhor para 
você! 


