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DESTAQUES 

O Núcleo de Pesquisa Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento realizará, 
nos dias 26, 27 e 28 de março, o Colóquio Internacional de Epistemologia e So-
ciologia da Ciência da Administração. O evento acontecerá no Hotel Porto do Sol 
Quality, nos Ingleses, e contará com a participação de autores de diversos Estados 
do Brasil, e também de diversos países, como Canadá, Portugal, Chile, Colômbia, 
EUA e França. Essa é a quarta edição do Colóquio. A conferência principal será 
ministrada pelo professor Yves Cohen, da École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris, que abordará o tema “A análise da organização como prática e a 
renovação pragmática e pragmatista: a experiência de um historiador”. O evento 
também contará com mesas de discussão, que terão a participação de renoma-
dos pesquisadores. As inscrições poderão ser feitas pelo site: <www.coloquioe-
pistemologia.com.br>.

Os corpos Docente e Discente do CPGA participarão, entre os dias 17 e 19 de 
março, da Semana da Integração do CPGA. O evento contará com a presença da 
professora Eliane Brito, Coordenadora da área de Administração, Contabilidade e 
Turismo da CAPES, que irá proferir palestra sobre as Perspectivas da Pós-Gradua-
ção para o Triênio 2013-2015. O evento também terá a participação do professor 
Dr. Juarez Vieira do Nascimento, Pró-Reitor Adjunto da PROPG – Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação. Outros destaques serão: a apresentação da tese de doutorado da 
professora Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos; o  treinamento da biblioteca 
universitária; e a dinâmica de grupo com o professor Carlos José Naujorks. O PP-
GAU iniciou as atividades de 2014 com a semana de integração, que contou com 
a presença de professores, ex-alunos e dos 30 novos mestrandos. No dia 19 de 
março, a Reitora da UFSC, professora Roselane Neckel, irá ministrar a Aula Inau-
gural, com o tema “Os Desafios da Gestão Universitária.”

Foi realizada, no dia 21 de fevereiro, a solenidade de formatura da turma “Irineu 
Manoel de Souza”. A turma escolheu o professor Marcos Baptista Lopez Dalmau 

como paraninfo, homenageando também a professora Andressa Sasaki Vasques Pacheco, eleita como patrona. 
A cerimônia foi realizada no Centro de Cultura e Eventos da UFSC e teve 95 formandos.  No dia 12 de março, foi 
realizada a formatura da primeira turma de Administração Pública – modalidade EaD – PNAP I. A turma, intitula-
da “Luiz Moretto Neto”, teve como paraninfo o professor Alexandre Marino Costa e o professor Marcos Baptista 
Lopez Dalmau foi escolhido como patrono. A turma também parabenizou os tutores José Johnny Ferreira da 
Silva, Elizandra Karine dos Santos Rapouso, Regina Cechetto Tellini e a Coordenadora do Polo de Chapecó, Geni 
Camara. O CAD parabeniza todos os estudantes.

O trabalho intitulado “A situação de aprendizagem como ferramenta para o desenvolvimento de competências 
na educação superior: estudo de caso aplicado a uma disciplina do curso de Administração da Universidade 
Federal de Santa Catarina”, de autoria do estudante Thiago Korb e orientado pela professora Marilda Todescat, 
venceu a edição do segundo semestre de 2013 do Prêmio Edmon Duarte Nader. O Departamento de Ciências 
da Administração parabeniza o estudante.F
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ALUNA LIDERA PROJETO DE EXPANSÃO DE STARTUP
O projeto de expan-
são da Start Up Cou-
ponDunia, maior site 
de cupons de des-
conto da Índia e que 
chega agora ao mer-
cado brasileiro, está 
sendo liderado pela 
estudante do curso de Administração da UFSC Car-
mem Nolasco. O projeto teve início com o estudo 
do mercado de e-commerce no Brasil e, em segui-
da, foi realizada uma pesquisa voltada para o uso 
de cupons de desconto e de ofertas. A estudante 
afirma que diversos projetos e trabalhos na univer-
sidade serviram como apoio para seu estudo. Atu-
almente, o site brasileiro Cupomworld fatura mais 
de R$30 mil por mês. Essa iniciativa foi realizada 
por meio da AIESEC , organização internacional 
gerida por estudantes e recém graduados, da qual  
Carmem faz parte. 

PROFESSOR MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA PUBLI-
CA NOVO LIVRO

O professor Maurício Fernandes Pereira, em con-
junto  com Siqueira de Morais Neto, publicou recen-
temente o livro “Criação de Valor Compartilhado”. 
Dividido em cinco capítulos, o livro aborda o con-
ceito de Criação de Valor Compartilhado (CVC), tra-
zendo a demonstração de sua aplicação a partir da 
empresa WEG S.A. O primeiro capítulo é reservado 
à introdução; o segundo expõe os fundamentos da 
CVC; o terceiro capítulo demonstra a metodologia 
para construção de um caso para análise estratégi-
ca com base na CVC; o quarto traz a aplicação des-
ses conceitos, por meio de um estudo de caso na 
empresa WEG S.A. O quinto e último capítulo apre-
senta as conclusões e as perspectivas sobre a CVC.

BOAS-VINDAS AOS NOVOS PROFESSORES

O Departamento de Ciências da Administração con-
tará com a participação de dois novos docentes. A 
professora doutora Evelize Welzel é Graduada em 
Administração pela Universidade Federal de San-
ta Catarina (1998); Mestre em Administração pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2001); e 
Doutora em Administração pela Friedrich-Schiller-
-Universität Jena (Alemanha). Os principais temas 

em que atua são: gestão estratégica para a susten-
tabilidade, responsabilidade social corporativa, ma-
rketing social e ecológico e consumo responsável/
sustentável. O professor doutor Rogério Tadeu de 
Oliveira Lacerda é doutor em Engenharia da Pro-
dução (2012) pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, possui o título de mestre em Engenharia 
da Produção pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (2009), graduação em Administração de 
Empresas pela Universidade Metropolitana de San-
tos (1997) e pós graduação em Engenharia da In-
formação pela FASP (1999). Os principais temas em 
que atua são: a utilização da metodologia MCDA-
-C (Metodologia Multi-Criterio de Apoio a Decisão 
- Construtivista) como instrumento de apoio à de-
cisão, gestão estratégica das organizações e gestão 
da inovação. O CAD deseja as boas-vindas aos no-
vos colegas.

SEMINÁRIO DO PROJETO DE APOIO À ELABORAÇÃO 
DE PLANOS ESTADUAIS DE CULTURA

Foi realizado, entre os dias 25 e 26 de fevereiro, o Pri-
meiro Seminário do Projeto de Apoio à Elaboração de 
Planos Estaduais de Cultura. O seminário aconteceu 
no auditório do Departamento de Ciências da Admi-
nistração e contou com representantes das Secre-
tarias de Cultura de cinco estados participantes do 
projeto nesta segunda etapa (SP, MA, PE, PR e MG), 
além de representantes do Ministério da Cultura. O 
seminário faz parte do projeto de extensão sob a co-
ordenação da professora Eloise Helena Livramento 
Dellagnelo, vinculado ao CAD. Mais informações no 
site: www.planosdecultura.ufsc.br.

CENTRO ACADÊMICO E ATLÉTICA RECEBEM CALOUROS

Nos dias 20 e 21 de fevereiro ocorreu, nas depen-
dências do Centro Socioeconômico (CSE), a matrícula 
para os alunos aprovados no Vestibular UFSC/2014. 
Aqueles que passaram em frente ao Auditório do CSE 
tiveram a oportunidade de contemplar a recepção 
promovida pelos membros do Centro Acadêmico de 
Administração (CAAD) e pela Associação Atlética da 
Administração. Ambas as entidades permaneceram 
no local os dois dias, com o objetivo de confraterni-
zar,  solucionar possíveis dúvidas e auxiliar os novos 
colegas do curso. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Dilton Ferreira Junior (EaD)   17 
Marcus Venícius Andrade de Lima   22 
Luis Moretto Neto                               27


