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INFORMAÇÕES DO
DEPARTAMENTO
Você sabia que no site do
Departamento estão disponíveis diversas orientações
para os professores? Por
exemplo: para saber como
proceder em diversas situações do nosso cotidiano,
visite a área do site Procedimentos e Formulários. Você
também pode contribuir
com o nosso trabalho apresentando sugestões através
do e-mail: cad@contato.
ufsc.br. Estamos procurando
fazer o melhor para você!

No dia 5 de outubro iniciou o Curso de Aperfeiçoamento em “Implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde: Programa Academia da Saúde”, promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria
com o CAD, na modalidade a distância, com duração de 180 horas. Os
oito tutores do curso foram capacitados nos dias 28 e 29 de setembro, no auditório do CAD, com a presença de quatro dos 18 responsáveis pelo conteúdo do livro: Georgia Maria Albuquerque, psicóloga e
gestora no SUS; Roberta Amorim, fisioterapeuta e analista técnica de
Políticas Sociais no Ministério da saúde, e os professores de Educação
Física na UFSC, Tânia Benedetti e Cassiano Rech. As aulas de capacitação foram ministradas por Georgia, Roberta e Gisele Araújo Rodrigues,
também representante do Ministério da Saúde. O projeto é coordenado pelo professor Eduardo Lobo.

OFICINAS PARA PROFESSORES DO CSE
O Centro Socioeconômico (CSE) realizará no mês de outubro duas oficinas
para os professores. A ideia das oficinas surgiu como resultado do levantamento realizado com o corpo docente do CSE para identificar como as
tecnologias digitais são utilizadas pelos professores. Moodle será a temática da primeira oficina, que ocorrerá no dia 21 de outubro, no Laboratório
de Informática (LABINFO) do CSE. A segunda oficina será realizada no dia
22 de outubro e abordará Metodologias Ativas e Recursos Educacionais
Abertos. Os participantes receberão certificado correspondente à oficina
que optarem por participar, disponibilizado por meio do sistema de certificação da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. As oficinas são coordenadas
pelas professoras Eleonora Falcão (CCN) e Marialice de Moraes (CNM).
Os interessados em participar devem acessar a página: <http://portal.cad.
ufsc.br/> e clicar no link da notícia disponível no site.
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INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
SEMINÁRIOS EXTERNOS DO NÚCLEO ORD
O Núcleo Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento (ORD), coordenado pelo professor Maurício
Serva, atualmente afastado para realizar seu pósdoutorado, retomou o evento Seminários Externos.
O objetivo do evento é propiciar a divulgação e o
avanço do conhecimento científico produzido no
âmbito da temática do centro de estudo. A comunidade acadêmica local participou expondo os trabalhos que estão em fase de desenvolvimento ou
já foram finalizados, e promovendo o debate científico e a interação entre os professores-pesquisadores e pesquisadores em formação. No dia 13 de
outubro, na 13ª Edição dos Seminários Externos,
o pós-doutorando em Administração pelo PPGA/
UFSC, Matias Poli Sperb, apresentou a sua pesquisa: “Economia Social, Gestão e Turismo no Âmbito
do Desenvolvimento Territorial Sustentável: estudo das organizações que compõem o Conselho
Gestor da Área de Preservação da Baleia Franca,
SC, Brasil”. O evento contou com participação de
pesquisadores e de professores de diversas áreas.

PROFESSORAS DO CAD PARTICIPAM DO
XXXIX ENANPAD

As professoras do CAD Evelize Welzel e Rosalia Lavarda participaram do XXXIX Encontro Nacional
dos Programas de Pós-graduação (ENANPAD), em
Belo Horizonte, no período de 13 a 16 de setembro. As professoras apresentaram o Trabalho: “Sistematização do Processo de Implementação de
Responsabilidade Social Corporativa considerando
o enfoque da Estratégia como Prática: Proposição
do Modelo de Strategizing da RSC”. Esse trabalho se insere nas atividades do Núcleo de Pesquisa Estratégica, Gestão e Sustentabilidade do CAD.

SEGUNDA TURMA DO PROJETO
“APRENDIZAGEM EM AÇÃO”

O Laboratório de Inovação e Gestão (LIG) iniciou, no dia 17 de setembro, a segunda turma
do projeto “Aprendizagem em Ação”, que é fruto da experiência empresarial do Professor Rogério Lacerda no uso do aprendizado vivencial
para formação de gestores. O projeto pretende
atingir um objetivo estratégico do CAD, que é
estabelecer ações que proporcionem práticas
inovadoras no ensino-aprendizagem. Além disso, um dos objetivos específicos do projeto é
incentivar a prática gerencial nos estudantes de
Administração por meio de uma perspectiva colaborativa e dinâmica. A primeira turma do projeto, encerrada em julho de 2015, contou com a
participação de 14 estudantes, sendo que a empresa escolhida tem como negócio o “Big Data”,
e para entrega das recomendações baseadas
no problema de identificação de oportunidades
de mercado foi utilizada a metodologia de Lean
Startup adaptada à realidade da organização. A
segunda turma do projeto conta com 17 estudantes e a empresa selecionada pelo grupo trabalha com o desenvolvimento de hardwares e
está incubada no MIDI Tecnológico. A empresa
criada em janeiro de 2015, busca oportunidades
de mercado a partir da realização de projetos
de desenvolvimento independentes e com parceiros do meio. O problema selecionado pelos
estudantes foi a falta de priorização de projetos
nos vários tipos de mercado que a empresa quer
atuar, e as recomendações serão geradas nas
próximas semanas. O projeto contribui para que
os estudantes possam avaliar e aperfeiçoar suas
competências gerenciais em um ambiente que,
relacionando teoria e prática, a partir de uma
abordagem construtivista, terá o professor como
o facilitador do processo. Um dos objetivos finais
do projeto, além das recomendações entregues
aos gestores, é a criação de casos de ensino que
serão disponibilizados para uso em sala de aula.

INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
CAAD PROMOVE “SEMANA DA CRIANÇA”

O CAAD realizou uma campanha beneficente, no
período do dia 30 de setembro ao dia 9 de outubro,
para a semana da criança da ONG Fhilhos – Creche
do Hildo. Os estudantes angariaram doações, como
brinquedos, material escolar e material reciclável,
no hall do CSE. As doações foram levadas para a
Creche do Hildo, instituição que atende cerca 80
crianças de 0 a 4 anos da comunidade e oferece
aulas às crianças em período integral.

ENCONTRO ENTRE OS PARCEIROS DA RITUSS
No dia 25 de setembro aconteceu um
encontro entre os
parceiros da RITUSS
(Rede de Cooperação Internacional
Brasil-Alemanha), na sede da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SC). O objetivo da
reunião foi o de estreitar laços entre o CAD, o SENAC/SC e a ABIH em pesquisa e extensão na área
de marketing e gestão estratégica da sustentabilidade, com foco no setor de meios de hospedagem.
Estiveram presentes os professores do CAD, que
também são integrantes do Núcleo de Inteligência Competitiva Organizacional em Marketing e
Logística (NICO), Elder Semprebon e Martin de La
Martinière Petroll; a professora Evelize Welzel; as
alunas do CAD Ana Clara Granzotto, Júlia Brazil e
Letícia Misturini; e os representantes do SENAC/SC
Elisabete Werlang e Eli Lopes da Silva, e da ABIH,
Lúcia Biazus.

RECEPÇÃO INTEGRADA AOS CALOUROS
2015.2
O comitê de recepção aos calouros (Portaria
n° 018/CSE/2015)
realizou, no dia
28 de setembro,
a Recepção Integrada aos Calouros 2015.2, no
auditório do CSE. A recepção é fundamental para
que os alunos conheçam não somente um pouco
mais sobre a UFSC, o CSE e os respectivos cursos,
mas também algumas das pessoas que fazem dos
cursos do CSE excelência no Brasil. No evento, o
técnico-administrativo Rafael Lima explicou aos
calouros sobre as principais regras, direitos e deveres que norteiam a vida acadêmica na UFSC. A
comissão agradece à direção do CSE, representada pelos professores Rolf H. Erdmann e Elisete
D. Pfitscher; aos coordenadores e subcoordenadores dos cursos presenciais de Administração,
Contabilidade, Economia e Relações Internacionais, com destaque para o professor André Leite;
aos professores que encaminharam os calouros
no período de aula para o evento, como as professoras Evelize Welzel e Rosália Lavarda; e aos
presidentes dos Centros Acadêmicos dos respectivos cursos, pelo apoio e presença na recepção
aos calouros. O comitê de recepção aos calouros
(Portaria n° 018/CSE/2015) é designado pela Diretora do Centro Socioeconômico (CSE), professora
Elisete D. Pfitscher e formado pelos professores
Carmen Gelinski, Martin Petroll e pelo técnico-administrativo Rafael Lima.
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