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No ano de 2011, a logomarca do CAD
passou por uma reformulação que a
deixou mais moderna. A fonte
manuscrita foi trocada por uma mais reta, possibilitando
uma melhor leitura a distância. As cores têm significado
específico: a azul foi mantida, porque representa o Curso
de Administração, além de representar seriedade e
confiança; e a cor amarela foi adicionada para dar mais luz
e movimento aos elementos da logo antiga.

A Revista de Ciências da Administração UFSC/CAD
obteve a classificação B1. O resultado desta última
avaliação é o reconhecimento do trabalho sério e
comprometido realizado nos últimos anos, mantendo a
sua periodicidade, além da excelente qualidade dos
artigos em nossas publicações. A Revista Gestão
Universitária na América Latina (GUAL) – em sua
primeira avaliação obteve a classificação B3. A GUAL
tem por missão disseminar resultados de pesquisas
científicas na grande área da Administração,
Laboratório de Inovação e de Gestão
especializando‐se em Gestão universitária e Educação
O Projeto para o desenvolvimento de um Laboratório de
S u p e r i o r, co m v i sta s a co nt r i b u i r p a ra o
desenvolvimento científico, a formação e para o Inovação e de Gestão do CAD foi aprovado pelo Edital n. 9,
de 2010, da PREG/UFSC. O objetivo geral desse projeto é
aperfeiçoamento de profissionais universitários.
criar um ambiente colaborativo e dinâmico para o
desenvolvimento de competências dos estudantes do
Conceitos
Na última avaliação do Enade, o curso de curso de Administração da Universidade Federal de Santa
Administração da UFSC obteve nota 5 nas três Catarina. Esse projeto está em fase final de conclusão, com
avaliações (Conceito Enade, IDD e CPC ). O curso previsão de inauguração no segundo semestre de 2012.
também foi contemplado nos dois últimos anos com a
nota máxima (5 estrelas) do Guia do estudante, da
Editora Abril.
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Prêmio Ser Humano - SC 2011

2010.

Prêmio Edmon Duarte Nader
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O título excepcional, sobremodo honroso, contemplou os
autores das três melhores Monografias produzidas, cujos
vencedores receberam Certificado de Menção Honrosa e
o primeiro lugar recebeu também uma medalha.
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Esse informativo, edição especial, traz uma retrospectiva dos dois últimos anos de conquista
do Departamento de Ciências da Administração. Nesse período, tivemos os professores
Gilberto de Oliveira Moritz como chefe do departamento; e o professor Marcos Baptista
Lopes Dalmau como subchefe. Além disso, contamos com uma empenhada equipe
composta pelos professores: Rogério da Silva Nunes, coordenador do curso de graduação;
Sinesio Stefano Dubiela Ostroski, subcoordenador do curso de graduação; Gerson Rizatti Jr.,
coordenador de estágios; Luis Moretto Neto, coordenador de pesquisa; e o professor Mário
de Souza Almeida, coordenador de extensão. A Pós‐Graduação foi coordenada pelos
professores Pedro Melo e Maurício Pereira, coordenadores PPGAU; e Eloise Delagnelo e
Marcus Vinicius, coordenadores CPGA. Neste Informativo, um projeto idealizado pela atual
gestão, conseguimos em dois anos gerar publicidade aos principais fatos do departamento
periodicamente, seja pelo Informativo do CAD, distribuído nos principais setores da UFSC,
seja pelo acesso ao site do departamento. Procuramos trazer uma síntese dos principais
fatos para que todos pudessem se manter informados sobre os acontecimentos do
Departamento e, ainda, para quem desejar, todas as edições anteriores podem ser
acessadas em: <http://portal.cad.ufsc.br/informativo‐cad/>.

Maurício Rissi
Patricia Regina da Costa
Rosângela T. Emerim Moreira

A Universidade Federal de Santa Catarina, representada
pelos professores Rogério da Silva Nunes, Gilberto de
Durante a atual gestão, todas as salas dos professores
Oliveira Moritz, Rudimar Antunes da Rocha, Alessandra
do Departamento foram equipadas com novos móveis
Knoll Pereira, Marcos Fernandes Koshino, Talita Ribeiro
e com computadores de última geração.
Ferreira, foi uma das vencedoras do Prêmio Ser Humano –
SC 2011 na categoria Trabalhos Acadêmicos. A aluna do
Caderno de Pesquisa
curso de Administração, Jéssica Serafim dos Santos,
Nesta publicação do CAD, intitulada
venceu o 4º Concurso Estadual de Plano de Negócios
Resgate Histórico, foram
para universitários, sob orientação do professor Pedro
a p re s e nta d o s d a d o s s o b re a
Antônio de Melo. Como premiação, a estudante ganhou
produção das pesquisas realizadas
uma viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, e o
professor Alexandre Marino Costa a acompanhou nesta
neste Departamento de Ensino, no
viagem.
período compreendido entre 1990 e
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Letícia Cunha da Silva

Sala dos Professores

Envie suas sugestões para

Especial

Reformulação da Logomarca do CAD

PPGAU

Foi realizada, no dia 16 de agosto, a aula magna do Programa de Pós‐Graduação
em Administração Universitária (PPGAU). A aula foi proferida pelo Magnífico
Reitor da UFSC, Professor Alvaro Toubes Prata. Este será o primeiro semestre do
Mestrado Profissional em Administração Universitária. Neste ano, o curso
formará seus primeiros mestres.
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Dia do Administrador
Comemoramos, por dois anos consecutivos, o dia do Administrador promovendo palestras. No dia 9 de setembro
2010, para comemorar o dia do Administrador, o CAD promoveu um painel de atividades. As principais
atividades foram: palestras do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina (CRA‐SC); apresentações
de experiências administrativas de ex‐alunos do curso; e uma discussão sobre o Administrador do século XXI.
Em 2011, a semana em comemoração ao dia do Administrador, 9 de setembro, começou com intensas atividades,
organizadas pelo Centro Acadêmico da Administração e contou com o apoio do Departamento de Ciências da
Administração. O evento contou, também, com diversos palestrantes e com minicursos.

Novos Professores
Durante esses dois anos ingressaram vários novos professores no CAD: Eduardo Lobo, Marcus Vinícius Andrade de
Lima, Alexandre Moraes Ramos, Marcos Bosquetti, Sérgio Boeira, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Gabriela
Gonçalves Silveira Fiates e André Luis da Silva Leite. Além disso, o Departamento atuou incisivamente para a conquista
de novas vagas de professores, já que houve a renovação de 50% dos docentes do CAD.
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Inauguração do Laboratório de Produção de
Recursos Didáticos para Formação de Gestores
No dia 2 de setembro de 2011 foi inaugurado o espaço
para a produção de material didático. Esse espaço
possui novos equipamentos, além de uma sala para
videoconferência. A concretização dessa conquista foi
possível devido aos projetos realizados nos últimos
cinco anos, em especial ao Projeto Piloto, financiado
pelo MEC e pelo Banco do Brasil. A inauguração contou
com a participação do senhor Helder Viana Costa,
Gerente Geral do Banco do Brasil; senhor Ebenezer
Chaves, Gerente de Área do Banco do Brasil; professor
Cláudio Amante, Reitor em exercício; professor Ricardo
José de Araújo Oliveira, Diretor do CSE; professor
Alexandre Marino Costa, Vice‐Diretor do CSE; e o
professor Gilberto de Oliveira Moritz, Chefe do CAD,
além de diversos professores do Departamento e da
equipe de EaD.

www.cad.ufsc.br
Curso de Especialização em Gestão da Saúde Pública
O curso iniciou em 2011, com 189 alunos
matriculados, fruto de uma parceria
entre a Prefeitura Municipal de
Florianópolis, a Secretaria Municipal de
Saúde/Ministério da Saúde e a UFSC. O
curso foi destinado aos servidores
públicos municipais que exerciam atividades profissionais
nas Secretarias Municipais de Saúde da região da Grande
Florianópolis.
Projeto Piloto em Administração
O curso de graduação em Administração
a distância deste projeto está em fase de
finalização. Em maio de 2011 foi realizada
a primeira formatura do curso, com 122
formandos; e no final de 2011 foi realizada a segunda
formatura do curso, com 79 formandos.

Projeto UAB
O
c
urso de graduação em
Programa O Saber para conquistar um lugar, com o
Administração deste projeto está
Ministério da Saúde
finalizando e encontra‐se em fase de
O Programa capacitou profissionais
conclusão dos Trabalhos de Conclusão
gestores, assessores e auxiliares do
de Curso (TCC). Em abril de 2011 iniciou
Ministério da Saúde. No período foram
realizados 15 cursos de Capacitação de
a segunda edição deste curso, com 450 vagas distribuídas
45 horas; nove cursos de Capacitação
nos seguintes polos de apoio presencial: Cruzeiro do Oeste
d e 6 0 h o ra s ; d o i s c u rs o s d e
(PR), Cidade Gaúcha (PR), Paranaguá (PR), Hulha Negra
E s p e c i a l i za ç ã o : u m e m G e s t ã o P ú b l i c a e (RS), Jacuizinho (RS), Tio Hugo (RS), Seberi (RS), Tapejara
Responsabilidade Fiscal, e outro em Gestão por (RS) e São Francisco de Paula (RS).
Resultados, Produtividade e Inovação; cinco palestras
via teleconferência; e tivemos 5.295 servidores
Programa Nacional de Formação em Administração
envolvidos.
Pública (PNAP)

Projeto O Caminho do Conhecimento, com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
O Projeto teve como objetivo atualizar
e aperfeiçoar os dirigentes, técnicos e
os servidores administrativos; e
desenvolver a articulação da teoria
com a aplicação profissional dos
colaboradores do Ministério. No
período foram realizados: nove cursos de Capacitação
de 45 horas; nove cursos de Capacitação de 60 horas;
dois cursos de Aperfeiçoamento de 180 horas; oito
Palestras via teleconferência; e tivemos 1.406
servidores envolvidos.

Este Programa engloba quatro cursos:
Bacharelado em Administração Pública,
Especialização em Gestão Pública,
Especialização em Gestão Pública
Municipal e Especialização em Gestão em Saúde. Os
cursos são oferecidos por 47 Instituições de Ensino
distribuídas pelo Brasil e utilizam um material didático
comum para cada curso.
Os materiais didáticos dos quatro cursos foram
desenvolvidos por professores do Brasil todo e editorados
pelo CAD/UFSC. Para cada disciplina, foi construído um
livro, um vídeo orientativo, gravado pelo autor do livro, e
um CD contendo todos os arquivos referentes ao livro e ao
vídeo. Para disponibilização desses materiais, foi criado
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um repositório virtual, com acesso disponível a todas as
Instituições que ofertam o curso, além de um CD enviado
a cada Instituição. Para este curso foram desenvolvidos
os seguintes materiais: Bacharelado em Administração
Pública: 44 disciplinas; Especialização em Gestão Pública:
13 disciplinas; Especialização em Gestão Pública
Municipal: 14 disciplinas; Especialização em Gestão da
Saúde: 12 disciplinas.
Curso de Bacharelado em Administração Pública (PNAP)
A primeira edição do curso iniciou em
outubro de 2009, com 300 vagas
distribuídas nos seguintes polos de apoio
presencial: Araranguá (SC), Chapecó (SC),
Florianópolis (SC), Joinville (SC), Lages (SC)
e Tubarão (SC). A segunda edição do curso iniciou em
abril de 2012, com 200 vagas distribuídas nos seguintes
polos de apoio presencial: Chapecó (SC) e Florianópolis
(SC).
Curso de Especialização em Gestão Pública (PNAP)
Este curso iniciou em outubro de 2011,
com 200 vagas distribuídas nos seguintes
polos de apoio presencial: Canoinhas
(SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC) e
São Francisco de Paula (RS).
Curso de Especialização em Gestão Pública
Municipal (PNAP)
Este curso iniciou em fevereiro de 2012,
com 200 vagas distribuídas nos seguintes
polos de apoio presencial: Tio Hugo (RS),
Tapejara (RS), Seberi (RS) e Chapecó (SC).
Curso de Especialização em Gestão em Saúde (PNAP
Este curso iniciará dia 15 de julho, com 200
vagas distribuídas nos seguintes polos de
apoio presencial: Joinville (SC), Criciúma
(SC), Florianópolis (SC) e Laguna (SC).
Programa Oficinas de Gestão: Oportunidade de
Desenvolvimento!
Este Programa iniciou em 2009 e tem
como objetivo oferecer atividades
extracurriculares aos estudantes do
Departamento de Ciências da
Administração. As Oficinas de Gestão

traduzem a tradição do CAD/UFSC no desenvolvimento
de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades
técnicas, que são necessárias para enfrentar os desafios
de um novo ordenamento mundial. Neste período foram
realizados: 31 Palestras via teleconferência; no total
foram 995 estudantes participantes; e vários países da
América do Sul e da Europa também acessaram as
palestras.

Planejamento Estratégico
Nos dias 30 e 31 de março de 2011 aconteceu 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.
No primeiro dia, os trabalhos de condução do
planejamento estratégico foram feitos pelo professor
Antônio Alves Filho, que coordenou o último
Planejamento Estratégico do CAD, e pela professora
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 Alvaro Toubes Prata enfatizando a importância
dessa iniciativa do CAD. De acordo com o professor
Gilberto Moritz, a integração de todos os participantes
foi fundamental para definir as ações estratégicas do
CAD.

Formatura do Projeto Piloto
No dia 27 de maio de
2011 foi realizada a
formatura
dos
estudantes do Projeto
Piloto, na modalidade a
distância,
com
a
participação
de
a u t o r i d a d e s ,
professores, familiares, coordenadores dos Polos e
tutores. Na cerimônia, foram homenageados os parceiros
e colaboradores do curso. No final de 2011 foi feita a
segunda cerimônia de formatura do curso de
administração a distância.
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