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DIA DO ADMINSITRADOR

Neste ano, o evento inti-
tulado “Dia do Adminis-
trador” ocorrerá dia 10 
de setembro, no Auditório 
da Reitoria, nos períodos 
diurno e noturno. Com o 
intuito de comemorar o 
aniversário de 50 anos da 
regulamentação da profis-
são, a temática do evento 
será: “Profissão adminis-
trador: oportunidades e 
desafios”. De acordo com o 
presidente do Centro Aca-
dêmico de Administração 
(CAAD), a escolha do tema 
surgiu da análise e percepção de que muitos graduandos da área têm 
dúvidas sobre o campo de atuação possível, as tendências para os pró-
ximos anos e todos os obstáculos que terão que ser enfrentados para 
chegar lá. “Por isso, esse evento tem como propósito inspirar e nortear 
os graduandos, bem como ressaltar a importância dessa profissão para 
as organizações e para a sociedade”, explica. Além disso, considerando 
que o público-alvo do evento são os alunos de Administração da UFSC, 
o evento pauta-se na necessidade de complementar a formação desse 
graduando, evidenciada pela lacuna existente entre o conteúdo acadê-
mico repassado em sala de aula e a prática das atividades profissionais 
de administração. O “Dia do Administrador” é uma iniciativa da Dire-
toria de Extensão em parceria com o Centro Socioeconômico (CSE), 
Departamento de Ciências da Administração (CAD) e a Coordenadoria 
do Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, 
e realizado pelo Centro Acadêmico de Administração (CAAD).
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INFORMAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO

Você sabia que no site do 
Departamento estão dispo-
níveis diversas orientações 
para os professores? Por 
exemplo: para saber como 
proceder em diversas situ-
ações do nosso cotidiano, 
visite a área do site Procedi-
mentos e Formulários. Você 
também pode contribuir 
com o nosso trabalho apre-
sentando sugestões através 
do e-mail: cad@contato.
ufsc.br. Estamos procurando 
fazer o melhor para você! 

Entre os dia 25 de junho e 10 de julho ocorreram 30 bancas examinadoras 
de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), do curso de Administração a 
Distância (EaD), no Labgestão. Os polos que participaram foram: São Fran-
cisco de Paula, Jacuizinho, Tapejara, Paranaguá, Seberi, Tio Hugo, Cidade 
Gaúcha, Cruzeiro do Oeste e Hulha Negra. A avaliação dos TCCs foi rea-
lizada pelos professores do Departamento, e a organizadora das bancas 
foi a Professora e Supervisora de Projetos de Educação a Distância (EaD), 
Mileide Sabino.
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PROJETO SOCIAL NA ONG CASA DA CRIANÇA

A Diretoria de Desenvolvimento Social do Centro 
Acadêmico de Administração (CAAD) está reali-
zando um projeto social na ONG Casa da Criança, 
localizada no Morro da Penitenciária. Na ONG, 
que atende 110 crianças da comunidade, são ofe-
recidas atividades de educação, esporte, lazer, 
entre outros. O projeto do CAAD visa à reforma 
da quadra pertencente ao espaço da organização, 
que hoje se encontra em condições precárias. O 
objetivo é transformá-la em uma quadra polies-
portiva para oferecer conforto e segurança às 
crianças e à comunidade. O projeto da obra está 
sendo realizado pelo Escritório Piloto de Engenha-
ria Civil (EPEC) da UFSC. Quando esse projeto for 
finalizado, a Diretoria de Desenvolvimento Social 
do CAAD buscará por patrocínios para a execução 
da obra.

CURSO IGLU BRASIL 2015 PARA DIRIGENTES 
UNIVERSITÁRIOS

Inicia dia 17 de agosto o Curso IGLU Brasil 2015 
para Dirigentes Universitários, com o objeti-
vo de formar gestores líderes e de potencializar 
suas competências pessoais e profissionais, para 
o exercício de cargos de direção em Instituições 
de Educação Superior. O Curso é organizado pelo 
INPEAU, sob a coordenação do Prof. Pedro Melo.

4° EDIÇÃO DO TESTE ANPAD

Será realizado no dia 20 de setembro o Teste 
Anpad. O objetivo do teste é avaliar o conhe-
cimento da língua portuguesa e inglesa e ha-
bilidades em raciocínios lógico, quantitativo 
e analítico. Essa é a quarta edição do evento, 
que tem sido utilizado por diversas institui-
ções como parte dos processos de seleção de 
cursos de pós-graduação stricto sensu e de 
cursos profissionalizantes de Administração, 
Ciências Contábeis e áreas afins. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 18 de agosto. 
Para mais informações sobre o evento, acesse 
o site: <http://www.anpad.org.br/~anpad/tes-
te_anpad.php>.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

CAAD REALIZA QUARTA EDIÇÃO DO PRO-
JETO FICA A DICA

No dia 12 de 
agosto, o Cen-
tro Acadêmico 
de Administra-
ção (CAAD) re-
alizou o IV Fica 
a Dica, no au-
ditório do CSE. 
O evento teve 
como objetivo 
propiciar aos ingressantes do curso de Admi-
nistração do semestre 2015.2 o conhecimento 
das oportunidades que encontrarão ao longo 
da passagem pela universidade. Nesta edição, 
os professores do Departamento participaram 
apresentando aos alunos um pouco sobre as 
oportunidades de pesquisa ofertadas pelo 
CAD. Após a apresentação de todos, foi realiza-
do um coquetel para que os alunos pudessem 
conversar com os representantes e esclarecer 
eventuais dúvidas. O evento contemplou os 
alunos dos períodos diurno e noturno.


