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 DIA DO ADMINISTRADOR

Ediçã
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semana em comemoração ao dia do Administrador, 9 de setembro, começou com 
intensas atividades, organizada pelo Centro Acadêmico da Administração e apoio do 
Departamento de Ciências da Administração. A sessão de abertura do evento 

contou com a participação do vice-reitor, Prof. Carlos Alberto Justo da Silva; do Diretor do 
CSE, Prof. Ricardo José Araújo Oliveira; do Chefe do Departamento do CAD, Prof. Gilberto de 
Oliveira Moritz e do Presidente do Centro Acadêmico da Administração, Diego Parente. Foi 
destacada nessa solenidade a importância dos relacionamentos no panorama atual.
A palestra inaugural foi ministrada pelo presidente do Sistema Catarinense de Comunicação 
(SCC), Sr. Roberto Amaral, o qual enfatizou sobre o papel do Administrador na Sociedade do 
Conhecimento. Também em comemoração ao dia 
do Administrador, preparamos um informativo 
especial, com depoimento de ex-alunos do curso 
de Administração da UFSC, para conhecermos 
como estão e qual foi a contribuição do curso para o 
desenvolvimento desses profissionais.

A

“Ingressei no curso de graduação em Administração da Universidade 
Federal de Santa Catarina em julho de 1990 e vivi intensamente o dia a dia 
de universitário. Cheguei de Joinville, nunca tinha visitado Florianópolis, e 
me apaixonei pela cidade e pela Universidade. Ainda calouro tive a 
oportunidade de ser bolsista do Escritório de Assuntos Internacionais – 

(ESAI) e de participar das atividades do Centro Acadêmico de Administração - (CAAD) e da 
Ação Júnior – Empresa Júnior dos Alunos do CSE. No decorrer do curso me envolvia cada vez 
mais com todas as atividades, participando de várias organizações estudantis com os 
mesmos ideais de representação e mobilização, chegando a representá-los na condição de 
Presidente do CAAD, Ação Júnior, Secretaria Executiva Nacional dos Estudantes de 
Administração (SENEAD), hoje Federação Nacional (FENEAD); de Coordenador Geral do 
Diretório Central dos Estudantes – (DCE) e de Diretor Presidente da Federação das Empresas 

Juniores do Estado de Santa Catarina – (FEJESC). Além da representação estudantil, fui bolsista de iniciação científica 
(CNPq) e conclui o curso no final de 1994. Assim que me formei trabalhei no Governo do Estado de Santa Catarina, 
assumindo por quatro anos a função de Diretor de Planejamento e Coordenação da Secretaria de Estado da Justiça e 
Cidadania. Entendo que todas as realizações foram possíveis graças à contribuição do curso de graduação em minha 
formação profissional, pessoal e cidadã. Minha paixão foi tão grande que retornei a UFSC para concluir o curso de 
Mestrado em Administração e de Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas; desempenhar atividades de 
docência, como estagiário e professor substituto do Departamento de Ciências da Administração – (CAD), até a 
realização de concurso público para ingresso no magistério superior na condição de Professor Adjunto, tendo a posse 
em 2005. Com início das atividades docentes no CAD exerci as funções de Coordenador do Curso de Graduação, Sub-
Chefe do CAD, Subcoordenador do CPGA e, atualmente, Vice-Diretor do Centro Sócio-Econômico. Certamente, tudo 
isso foi possível graças à formação que obtive na UFSC e 
muito ainda desejo fazer por nosso curso de graduação 
em Administração e por toda a UFSC”.

Prof. Alexandre Marino Costa

Envie suas sugestões para
informativocad@cse.ufsc.brINFORMATIVO

Professores, dirigentes e alunos participantes no evento.

NESTA SEMANA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSC FOI CONTEMPLADO MAIS UMA VEZ COM A 
NOTA MÁXIMA (5 ESTRELAS) DO GUIA DO ESTUDANTE, DA EDITORA ABRIL. A CERIMÔNIA OFICIAL DE 
DIVULGAÇÃO DO NOVO GUIA SERÁ NO MÊS DE OUTUBRO .
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“Quando me recordo do período 
universitário, acredito cada vez mais que 
quando queremos atingir um objetivo, seja 
pessoal ou profissional, realmente o 
conseguimos. Meu sonho era estudar 

Administração na UFSC. Passei para o primeiro semestre 
de 2001 de Administração, fiz amizades que vão para o 
resto da vida e trouxe um pouco de experiência prática 
ao curso trabalhando na Ação Júnior (empresa júnior) e 
participando de viagens acadêmicas organizadas pela 
nossa turma. [...] Administração é um curso para a vida. 
Tracem objetivos, sejam curiosos, aproveitem as 
oportunidades. Melhor, criem suas oportunidades.”

“Estudei Administração na UFSC entre 2001 
e 2005. Nossa turma era maravilhosa 
mesmo, aprendi muito com os professores, 
com a Ação Júnior, mas foi com os amigos 
de curso que aprendi mais. Essa diversidade 

cultural que a UFSC proporciona acho uma das coisas 
mais legais, pois você conhece gente de todos os lugares 
e de diversas culturas. Uma coisa que me deixa muito 
satisfeito é saber que boa parte do meu TCC, orientado 
pelo professor Moretto, estou conseguindo colocar em 
prática, ou seja, não ficou na teoria. Hoje, sou diretor de 
expansão da Raphaella Booz [...] Estou muito feliz com 
m e u  t ra b a l h o ,  p o i s  a l é m  d e  m e  r e a l i za r  
profissionalmente consegui conquistar algumas das 
coisas que sempre busquei”.

"O curso de Administração da UFSC foi 
altamente positivo para me posicionar 
dentro do mercado corporativo, já que é um 
curso muito abrangente e possibilita uma 
visão bem generalista de todas as atividades 

da Administração: marketing, financeiro, RH, 
administrativo, operações, entre outras. A Ação Júnior foi 
o divisor de águas no início da minha carreira, pois o 
cotidiano da empresa me possibilitou ter a primeira 
experiência profissional e ainda perceber o quanto é 
importante para conseguir o primeiro estágio ou trabalho 
remunerado. O quadro de professores altamente 
qualificado é outro item muito importante no curso [...] 
Hoje estou na marca FILA, como gerente de marketing 
esportivo em futebol [...] sendo responsável pelo 
relacionamento com Clubes como Botafogo e 
Figueirense”.

“O curso da UFSC foi muito importante na 
minha formação profissional pela visão 
a n a l í t i c a  d e s e n v o l v i d a  e  p e l o s  
conhecimentos adquiridos. Me arrependo 
de não ter tido a noção na época de 

graduação da importância de algumas matérias para a 
prática profissional. Só fui aprender sobre Custos, a visão 
s istêmica de processos,  empreendedorismo, 
administração de materiais, dentre outras matérias no 
dia a dia das empresas que passei [...] Durante a 
graduação fiz consultoria pela Ação Júnior e ajudei na 
organização de viagens de alunos para visitar empresas. 
Já passei por empresas como: AmBev,  Foxlux, INDG , criei 
uma empresa de aparelhos auditivos Siemens, chamada 
Acurys, com a minha esposa que funciona até hoje e 
atualmente estou na Lojas Marisa como Gerente de 
Planejamento. A minha mensagem para os alunos da 
UFSC é para que aproveitem muito a graduação de vocês. 
Façam muitas amizades ‘o networking é muito 
importante! O meu emprego atual foi por intermédio de 
um amigo da época da UFSC’, aproveitem muito as festas 
da faculdade, mas tenham a responsabilidade nos 
estudos para saber o que será importante na sua vida 
profissional, muita coisa pode parecer banal e sem 
sentido, mas, acreditem, tudo tem aplicação prática."

Christine Schneider

Ancelmo da Silva Junior

Rafael Pedreira

Daniel Machado

Aurélio, Juliana, Leandro Baptista

BOAS LEMBRANÇAS - (EX-ALUNOS DO CURSO DE ADM UFSC) 

“Somos uma família de 
administradores, com muito 
orgulho! 
Meu pai se formou em 
Administração pela UFSC em 

1980 e sempre foi apaixonado pela profissão. Ele sempre 
dizia que a Administração é um curso que oferece uma 
ampla lista de possibilidades profissionais e que 
podemos descobrir ao longo do curso se temos talento 
para administrar Recursos Humanos, Finanças, 
Market in g  o u  mes mo  p ara  n o s  to rn armo s  
empreendedores. O entusiasmo e a paixão do meu pai 
foram transferidos para mim e para o meu irmão, que 
acabamos por estudar Administração na UFSC. Meu pai é 
Diretor Administrativo e da Qualidade na Dígitro 
Tecnologia Ltda., eu me especializei em Comércio 
Exterior e hoje sou Coordenadora Comercial na Audaces 
Automação e Informática Industrial Ltda., e meu irmão se 
tornou empreendedor no ramo de processos licitatórios. 
Somos a prova de que a Administração sempre abre 
portas e possibilita escolhas. Parabéns a todos os 
administradores orgulhosos da sua profissão!”


