
Setembro - 2015              N. 44      Ano 6 www.cad.ufsc.br

DESTAQUES

Dúvidas e Sugestões | informativocad@cse.ufsc.br

A 2ª Conferência do Projeto Ilha 
Rendada: Rendas além-mar 
aconteceu no dia 26 de agosto, 
no auditório do CSE da UFSC. As 
artesãs Maria dos Passos da Luz e 
Nerivalda de Sousa Duarte com-
partilharam o que vivenciaram 
na Mostra de Renda de Bilro de 
Peniche, que aconteceu em Por-
tugal entre os dias 23 e 26 de ju-
lho. “Foi incrível pela oportunida-
de de conhecer pessoas de vários 
países, mesmo com a dificuldade 
de entender, se comunicando 
por gestos”, conta Nerivalda, que 
ficou especialmente encantada 
com uma artesã europeia que 
fazia quadros de renda de bilro. 
Já Maria dos Passos ficou feliz em 
ver que a tradição vem desde a infância por lá: “Foi lindo ver crianças 
fazendo renda, meninos e meninas.” O evento em Portugal teve participa-
ção de delegações de 14 países, mas, apesar das diferenças das línguas, as 
participantes se compreendiam. “Existia uma língua universal: a da renda 
de bilro. A linguagem das almofadas, dos bilros e dos piques é a mesma, 
dá para trocar conhecimento e se entender”, ressaltou a coordenadora do 
projeto Marilda Todescat. As rendeiras puderam comentar a viagem apre-
sentando diversas fotos da Mostra: de registros de desfile de moda a de-
talhes de roupas, calçados e joias feitos com renda de bilro. No evento, as 
rendeiras também receberam seus certificados pela participação no curso 
de empreendedorismo oferecido pelo projeto, em quatro polos de Floria-
nópolis: Lagoa da Conceição, Ponta das Canas, Pântano do Sul e Sambaqui.  
Além de ganharem os diplomas, três artesãs foram homenageadas por 
não possuírem nenhuma falta no curso. A conferência encerrou a primeira 
etapa do projeto e um dos próximos passos está a elaboração de um Plano 
de Marketing e um Plano de Negócios, participação em feiras em Brasília, 
Belo Horizonte e na Fenaostra, em Florianópolis, e cursos de design de 
novos produtos e de informática. Além disso, a empresa Trade Júnior está 
negociando a exportação de produtos. O encontro contou também com 
a participação das representantes da Casa dos Açores de Santa Catarina, 
Carin Machado e Maria Armenia Wendhausen.

2º CONFERÊNCIA DO PROJETO ILHA RENDADA

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! 
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O Departamento de Ciências da Administração 
contará com a participação de uma nova docen-
te. No mês de agosto, a professora Márcia Barros 
de Sales, doutora em Engenharia e Gestão do Co-
nhecimento pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), assumiu o cargo. Os principais 
temas em que ela atua são: Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação, Mídias Digitais, Educação 
a Distância, Inclusão Digital e Ergonomia.  Além 
disso, a Secretaria do CAD também recebeu dois 
novos estagiários: Juliana Thais Matos Andrade, 
aluna do Curso de Economia e Pedro Bolsan Ma-
zzuco, aluno do Curso de Relações Internacio-
nais. O CAD deseja boas-vindas à professora e 
aos novos estagiários!

NOVA PROFESSORA DO DEPARTAMENTO 
E NOVOS ESTAGIÁRIOS

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO REALIZAM 
PROJETO SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
No semestre 
2015.1, estudan-
tes da disciplina 
Administração de 
Projetos, minis-
trada pelo professor Marcos Abilio Bosquetti, planeja-
ram e executaram o projeto Ampliando Horizontes. O 
objetivo do projeto foi despertar nos alunos do ensino 
médio da rede pública o sonho de continuar os estudos 
e ingressar numa universidade, uma vez que a maioria 
desconsiderava essa possibilidade, segundo pesquisa 
aplicada pela equipe do projeto. Os estudantes desen-
volveram um projeto piloto na Escola de Educação Bá-
sica Aderbal Ramos da Silva, no Estreito, onde foram 
realizados eventos de conscientização para mais de 300 
estudantes do 2° e 3° ano daquela escola, levando in-
formações sobre o que é ser um estudante universitário 
e as oportunidades e os meios para se ingressar numa 
universidade. Além de promover palestras e um show 
com o mágico Jardel Beck, graduado no curso de Admi-
nistração da UFSC, o projeto arrecadou 1.560 apostilas 
e vários kits preparatórios para o vestibular. Os estu-
dantes também elaboraram e distribuíram o manual 
“Entre na Universidade” contendo dicas e programas 
de apoio e acesso ao ensino superior. O projeto Am-
pliando Horizontes foi divulgado nas mídias sociais e na 
televisão, incluindo reportagens e entrevistas na RBS, 
Record News e Telejornal UFSC. Recebeu ainda apoio 
de várias organizações, incluindo escolas particulares e 
o Conselho Estadual de Educação, que pretende expan-
dir essa iniciativa para outras escolas da rede pública. 
Essa experiência proporcionou o aprendizado prático 
das ferramentas de gerenciamento de projetos e a sa-
tisfação dos estudantes por ampliarem os horizontes de 
outros jovens. O professor e os estudantes da disciplina 
agradecem o apoio recebido dos professores do CAD e, 
em especial, do professor Maurício Fernandes Pereira, 
defensor da melhoria da educação em Santa Catarina. 
O CAD parabeniza todos os envolvidos no projeto.

CURSO IGLU BRASIL 2015 PARA DIRIGEN-
TES UNIVERSITÁRIOS
No período de 
17 a 21 de agos-
to de 2015, esti-
veram reunidos 
em Florianópo-
lis 21 dirigentes 
de Instituições 
de Ensino Su-
perior, provenientes de oito estados brasileiros, 
com o objetivo de participar do primeiro módulo 
presencial do Curso IGLU 2015. Nesta edição, o 
curso contou com a participação de represen-
tantes de todos os segmentos institucionais de 
educação superior brasileira que, num contexto 
de ampla diversidade institucional, oportunizou 
aos participantes o estabelecimento de um diá-
logo reflexivo sobre o cenário atual e o futuro da 
educação e sobre os desdobramentos da gestão 
universitária. Neste primeiro momento, os temas 
debatidos no evento foram: modelos de gestão 
universitária, gestão da inovação e cooperação 
da Universidade com o Segmento Empresarial, 
gestão de processos em institutos federais, prin-
cípios da Administração para a Educação Supe-
rior, gestão de pessoas, planejamento e gestão 
estratégica, avaliação e autoavaliação institucio-
nal, gestão de conflitos: os desafios da educação 
superior, comunicação e interação com a socie-
dade, internacionalização e gestão da coopera-
ção internacional. Esse evento teve o  objetivo 
de analisar e de compreender com propriedade 
o atual momento educacional brasileiro e mun-
dial e estimular um avanço no amadurecimento 
crítico de posicionamentos dos que lideram os ru-
mos da educação.

NOVAS COORDENADORAS DE ESTÁGIOS E DE 
PESQUISA

No dia 14 de setembro, a professora Rebeca Barcellos 
assumiu a coordenadoria de estágios do Departa-
mento de Ciências da Administração (CAD). “Desejo, 
em parceria com o professor Renê Birochi, dar con-
tinuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido 
e contribuir para a organização do processo de está-
gio”, ressaltou Rebeca Barcellos. A professora Rosalia 
Lavarda, que estava na coordenadoria de estágios, 
assumiu como coordenadora de pesquisa.
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Egídio Staroscky (EaD)....................... 1º 
Gabriela Gonçalves Silveira Fiates.....12 
Fabrício Rodrigo Baixo (EaD)..............14 
Stefanie Damazio Corrêa (EaD)..........15 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

 Andressa Sasaki Vasques Pacheco......17 
 Gilberto de Oliveira Moritz ................19
 Alexandre Marino Costa .....................24 

No dia 11 de agosto, a banca examinadora com-
posta pelos professores  Antônio Alves Filho, Fer-
nando Ferreira de Mello Jr. e Raphael Schlickmann 
e presidida pela professora Cibele Barsalini Martins 
selecionou os vencedores do Prêmio Edmon Duar-
te Nader. O  primeiro lugar foi o trabalho intitula-
do “Instagram e seu Poder Publicitário: estratégias 
para atrair mais seguidores aplicadas no perfil de 
uma modelo internacional”, de autoria de Lean-
dro Barbosa Peixoto, sob a orientação do professor 
Marcos Abilio Bosquetti. O trabalho “Estratégias de 
Financiamento Público e Privado de EBT’s por Fase 
de Maturidade”, de autoria de Renan Hubert, sob a 
orientação da professora Gabriela Gonçalves Silveira 
Fiates, conquistou o segundo lugar. O trabalho “Pro-
posta de Aperfeiçoamento do Sistema de Informa-
ção para Acompanhamento e Registro de Estágios 
(SIARE) da UFSC à luz da Coordenação de Estágios do 
Departamento de Ciências da Administração (CAD)”, 
de autoria de Bruno Eduardo Lopes Duarte e Juliana 
Lima Vieira, sob a orientação do professor Rogério 
Tadeu de Oliveira Lacerda, também conquistou o se-
gundo lugar. O terceiro lugar desta edição foi o tra-
balho “Mapeamento das práticas e processos de im-
plementação de responsabilidade social corporativa 
(RSC): estudo de caso na Intelbras”, de autoria de 
Aline Silvia Alves Ferreira e Emanuela Rozicleia Ma-
chado, sob a orientação da professora Evelize Wel-
zel. Os vencedores da modalidade EaD foram Sonáli 
Marla Spiller, Claudine Barbosa dos Santos, Valéria 
Moraes Kloh, Carina Rodrigues da Silva e Gabriela 
Teixeira Pinto. O CAD parabeniza os vencedores! 

PRÊMIO EDMON DUARTE NADER

CAAD REALIZA O DIA DO ADMINISTRADOR

O evento intitula-
do “Dia do Admi-
nistrador”  ocor-
reu no dia 10 de 
setembro, no Au-
ditório da Reitoria, 
nos períodos  diur-
no e noturno. A 
temática do even-
to foi: “Profissão 
a d m i n i s t ra d o r : 
oportunidades e 
desafios”.  No pe-
ríodo diurno, foi 
realizada a pales-
tra “Oportunida-
des e Desafios no 
mercado de Tu-
rismo e Hotelaria 
em Florianópolis”, ministrada por Maria Cláudia 
Evangelista Pereira e a palestra “Administrador(a), 
você está preparado para o mercado de traba-
lho?”, ministrada por Adriano Carlos Ribeiro. No 
período noturno, ocorreu a palestra “Fields, um 
caso de sucesso no mercado de Eventos em Floria-
nópolis”, ministrada por Rafael Setrak e a palestra 
“Talkshow com Startups”, ministrada por Gustavo 
Comitre e Lívia Cunha (Dr. Cuco), Thaynan Costa 
(Ideia e Startup Grind), Marcos Buson (Pin My Pet), 
Brenner Martins e Rodrigo Magri (Podshare). Aos 
alunos que participaram foi concedido um certifi-
cado de participação de até 8 horas-aula. O evento 
é uma iniciativa da Diretoria de Extensão em par-
ceria com o Centro Socioeconômico (CSE), Depar-
tamento de Ciências da Administração (CAD) e a 
Coordenadoria do Curso de Administração da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, e realizado 
pelo Centro Acadêmico de Administração (CAAD). 
Além disso, o CAD recebeu uma placa comemorati-
va aos 50 anos da regulamentação da profissão de 
administrador.

PROFESSOR DO CAD TEM TRABALHO INDICA-
DO PARA PRÊMIO NA ÁREA DE MARKETING

O artigo intitulado “O poder no relacionamento en-
tre consumidor e marca”, de autoria do professor 
Elder Semprebon, foi um dos três trabalhos indica-
dos para o prêmio de melhor artigo da divisão de 
marketing do Enanpad 2015. Este ano a divisão de 
marketing do Enanpad recebeu mais de duas mil 
submissões, sendo selecionados 120 artigos para o 
evento. O prêmio é considerado um dos mais im-
portantes na área acadêmica de administração no 
Brasil.CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSC ESTÁ 

EM 9º LUGAR NO RANKING UNIVERSITÁRIO 
O Jornal Folha de S. Paulo divulgou, no dia 14 de 
setembro, a edição 2015 do Ranking Universitário 
Folha (RUF), que avaliou 36 cursos de graduação 
da UFSC. O curso de Administração da universida-
de aparece em 9º lugar entre os cursos de Admi-
nistração de todo o Brasil, no quesito Qualidade de 
Ensino.


