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DESTAQUES

NOVA GESTÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO
A Chapa Ativa tomou posse da nova gestão do Centro
Acadêmico de Administração
(CAAD). Após dois dias de eleições, a chapa foi eleita para
representar os estudantes do
Curso de Administração para a
Gestão 2015/2016. A nova presidente é a estudante Brianna
Luíza Klein e o vice-presidente é o estudante Yago Murilo
Coelho. A chapa conseguiu
151 votos, no total de 163 votantes. A cerimônia, realizada
no dia 7 de dezembro, contou
com a presença do Chefe do
Departamento de Ciências da
Administração, professor Marcos Dalmau, do professor Martin de La Martinière Pretroll,
do professor Irineu Manoel
de Souza, do professor Thiago
Chaves e do professor Rogério
Lacerda, além de representantes da Ação Junior, DCE e Aiesec. Também participaram da
cerimônia o presidente e o vice-presidente da Gestão Fazer +, Vitor do
Vale Pereira e Tiago Dalsasso. A Gestão Fazer + encerrou oficialmente
suas atividades como responsáveis pelo CAAD no dia 17 de novembro.

Editorial

Denise Aparecida Bunn
Érika Alessandra Salmeron Silva
Patricia Regina da Costa
Stefanie Damazio Corrêa
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!

PROFESSOR TEM TRABALHO APROVADO NO XVIII ENGEMA
O professor Marcos Bosquetti teve o trabalho “Sustainable Development in the Surf Industry: case study of Mormaii” aprovado para apresentação e publicação nos anais do Encontro Internacional de Gestão
Empresarial e Meio Ambiente (XVIII ENGEMA). O evento ocorreu nos
dias 30 e 1º de dezembro, na Faculdade de Economia, Administração e
Ciências Contábeis (FEA) da Universidade de São Paulo (USP).
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INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO REALIZAM PROJETO SOCIAL NA ALA ONCOLÓGICA DO HOSPITAL INFANTIL

No semestre 2015.2, estudantes da disciplina
Administração de Projetos, ministrada pelo Professor Marcos Bosquetti, planejaram e executaram o projeto Colorindo Vidas, com o objetivo
de transformar um espaço da ala de Oncologia
do Hospital Infantil Joana de Gusmão numa área
de recreação para as crianças internadas para
tratamento de câncer. O projeto social foi amplamente divulgado nas mídias sociais e na televisão, incluindo reportagens e entrevistas na
RBS, Record News, RIC e Telejornal UFSC. A equipe do projeto, liderada pela estudante Rafaela
Zandavalli, realizou diversas ações de captação
de recursos e conseguiu arrecadar 31 mil reais
em dinheiro e obteve doações de materiais de
e mão de obra. O espaço da ala de Oncologia
foi totalmente revitalizado, recebendo reformas
nas instalações, pintura colorida com grafismo
temático infantil, toldo cobrindo amplo espaço
para recreação, equipamentos de playground,
casinha de boneca, mesas de pebolim, triciclos
e vários outros brinquedos recreativos e educativos. A equipe pedagógica do hospital parabenizou os estudantes da UFSC destacando que o
projeto Colorindo Vidas transformou o ambiente
hospitalar em um ambiente escolar e mais alegre para as crianças que ficam meses em tratamento, sem frequentarem a escola. Essa experiência proporcionou o aprendizado prático das
ferramentas de gerenciamento de projetos e a
satisfação dos estudantes por colorirem a vida
das crianças internadas no Hospital Infantil de
Florianópolis. O professor e os estudantes da
disciplina agradecem o apoio recebido por todos
os professores. O CAD parabeniza todos os envolvidos no projeto.

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
DO PPGA 2016
No dia 7 de dezembro, foi divulgado o resultado do processo de seleção do PPGA 2016.
Foram aprovados 54 candidatos (36,5%), no
total de 148 candidatos inscritos. De Doutorado foram 20 candidatos e de Mestrado 34
candidatos, que serão divididos em diferentes
linhas de pesquisa. No Doutorado: Organizações e sociedade, sete candidatos; Gestão
Universitária, dois candidatos; Marketing e
Estratégia, quatro candidatos; Produção e desenvolvimento, três candidatos e Finanças e
desenvolvimento econômico, quatro candidatos. No Mestrado: Organizações e sociedade,
seis candidatos; Gestão Universitária, sete
candidatos; Marketing e Estratégia, nove candidatos; Produção e desenvolvimento, oito
candidatos e Finanças e desenvolvimento econômico, quatro candidatos. Mais informações
no link: <http://ppgadm.posgrad.ufsc.br/>.

PROFESSORAS DO CAD PARTICIPAM DE
EVENTO
As professoras do CAD Evelize Welzel e Rosalia
Lavarda participaram da 9TH Iberoamerican
Academy of Management Conference, organizada pela Universidade del Desarrollo, em
Santiago, no período de 3 e 5 de dezembro.
No evento, elas apresentaram o artigo intitulado: “Articulação entre Responsabilidade Social
Corporativa e Estratégia como Prática: Strategizing do Processo RSC”. Além disso, a professora Rosalia Lavarda apresentou os trabalhos: “Bibliometric analysis about strategy as
practice and the role of middle manager inside
organizations”, juntamente com o mestrando
em Administração, Paulo Iasbech, do PPGA e
o trabalho intitulado “Sistemas de controle
gerencial e suas contribuições para o equilíbrio das tensões dinâmicas” com os autores
Caroline Pletsh, da Universidade Regional de
Blumenau (FURB) e professor Carlos Eduardo
Lavarda, do Departamento de Ciências Contábeis (CCN), da UFSC.

INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
PROGRAMA OFICINAS DE GESTÃO GANHA
NOVO PORTAL
Há seis anos compartilhando conhecimento, por
meio de palestras ministradas por importantes
personalidades das Ciências da Administração, o
Oficinas de Gestão ganha um novo Portal. Mais
dinâmica e interativa, a plataforma possui uma
interface amigável, com atalhos que facilitam a
navegação. Além disso, para aqueles que preferem utilizar os smartphones, o design do Portal
é totalmente responsivo. Os botões disponíveis
abaixo dos banners da página inicial são a maior
novidade. O primeiro deles, “Cadastro”, serve
para os novos estudantes criarem seu login para
envio de atividades. “Envie sua Atividade” é o
espaço para submissão dos papers. Já em “Certificação”, basta digitar o CPF para solicitar o certificado, que é gerado automaticamente depois
de aprovada a atividade correspondente a cada
palestra assistida. O trabalho consiste em redigir
um texto de 20 a 30 linhas com as percepções do
estudante sobre o tema abordado na entrevista,
os principais elementos apresentados e os pontos que animam a discussão.
SOBRE O PROGRAMA
O Programa Oficinas de Gestão: oportunidade
de desenvolvimento é um projeto de extensão
implantado pelo Departamento de Ciências da
Administração (CAD), que oferece recurso educacional digital – palestras ministradas por especialistas na área de Ciências da Administração
– em portal online e redes sociais, com acesso
gratuito e aberto. O objetivo é oferecer aos estudantes dos cursos de Bacharelado em Administração e de Administração Pública a possibilidade de integralizar o currículo com horas-aula de
atividades complementares obrigatórias, já que
muitos estudantes residem em locais distantes
dos grandes centros e não têm acesso a eventos
de divulgação acadêmico-científica. Esse recurso
digital on-line e gratuito possibilita aos alunos e
a quaisquer interessados o contato com especialistas reconhecidos na área de Ciências da Administração.
Conheça o site em: <http://labgestao.ufsc.br/
oficinasgestao>/.
Página no facebook: facebook.com/oficinasdegestao.

XV SEMINÁRIO DE PESQUISA DO NÚCLEO
ORD

O Núcleo Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento (ORD), coordenado pelo professor
Maurício Serva, realizou, no dia 3 de dezembro,
o seu XV Seminário de Pesquisa e último do ano
de 2015. Um dos objetivos do Núcleo ao realizar
esses seminários é promover a troca de experiências entre pesquisadores de diversos centros
e programas de pesquisa. O XV Seminário de
Pesquisa foi uma apresentação dos resultados
da dissertação de um dos membros do Núcleo,
Tiago Bini, e teve como tema “A ação das organizações de agricultores familiares agroecológicos
no desenvolvimento da agroecologia no território do Alto Vale do Itajaí – SC”. O evento contou
com a participação de integrantes do Centro de
Ciências Agrárias (CCA) que vieram conhecer o
trabalho, mas que também enriqueceram o debate, principalmente, com relação aos temas
afins à agroecologia, objeto de estudo de outros
participantes da plateia e alunos do Programa da
Pós-graduação em Administração (PPGA).

O CAD deseja a todos Boas Festas e um Feliz Ano Novo!
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