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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!
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www.cad.ufsc.br

DESTAQUES

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAM E EXECUTAM PROJETO SOCIAL PARA A ONG CASA DA CRIANÇA
No semestre 2014.2, as
turmas da manhã e da
noite da disciplina Administração de Projetos,
ministrada pelo professor Marcos Bosquetti
na 8º fase, planejaram e
executaram dois projetos sociais voltados para
a ONG Casa da Criança
Morro da Penitenciária.
O projeto Musicando, da
turma da manhã tinha
como objetivo arrecadar
R$30 mil para a construção de um estúdio
musical. Equipado com
violões, teclados, flautas, violinos, bateria e um sistema de som para as aulas
de música das 120 crianças atendidas pela ONG. O projeto Luz ao Parque,
planejado e executado pela turma da noite, tinha como foco a utilização de
espaços públicos para divulgação da arte local e a realização de uma oficina
de construção de instrumentos musicais a partir de material reciclado para
as crianças da ONG. Além da oficina para as crianças, o evento contou com a
participação de vários artistas e bandas locais que apresentaram seus trabalhos no Parque da Luz. Em parceria com a liderança do Centro Acadêmico de
Administração (CAAD), as duas turmas de Administração de Projetos realizaram várias estratégias de captação de recursos e de divulgação nas mídias sociais e na televisão, incluindo reportagens na CBN e no Telejornal UFSC. Com
esse projeto social, os estudantes aplicaram os conhecimentos e as ferramentas de gerenciamento de projetos, de formação e liderança de equipes, de
avaliação 360 graus, de marketing e de finanças e operações. Tais atividades
resultaram em aprendizado prático, maior integração entre as turmas e a satisfação dos estudantes por terem realizado um projeto social, contribuindo
para a educação e o desenvolvimento das crianças da Comunidade do Morro
da Penitenciária. O CAD parabeniza todos os envolvidos no projeto!

CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROFESSOR
No dia 5 de janeiro, foram realizados no Departamento de Administração
dois concursos públicos para Professor, com o campo de conhecimento:
Administração Mercadológica e Administração Pública. O objetivo do Departamento é receber os professores aprovados no início do semestre letivo.
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INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
MATRÍCULA PARA NOVOS ESTUDANTES

Nos dias 9 a 12 de fevereiro, o Departamento de
Administração recebeu os estudantes que foram
aprovados no vestibular UFSC 2015 para efetuarem suas matrículas. A matrícula foi realizada em
duas etapas, na primeira os estudantes tiveram
que confirmar a matrícula pela internet e depois
ocorreu a etapa presencial no Departamento. O
CAD tem o prazer de dar as boas-vindas aos novos
estudantes.

CENTRO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZA SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PARA O ANO DE 2015
“CAAD a todo vapor”, é assim que o presidente
da Gestão Fazer+, Vitor do Vale Pereira, define
os trabalhos realizados pelo Centro Acadêmico de Administração (CAAD) durante o recesso
acadêmico. Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro,
a Gestão Fazer+ realizou o seu Planejamento Estratégico para o ano de 2015. Foram definidos
os cargos, as funções dos membros e as metas
que serão trabalhadas ao longo do período de
gestão. Segundo o vice-presidente da Gestão Fazer+, Tiago Dalsasso, o momento foi de prática
da teoria aprendida em sala de aula. “Pudemos
desenvolver e aplicar os conceitos básicos do
curso de Administração no CAAD. Sem dúvida,
é um aprendizado prático para todos que participaram das atividades”, explica Tiago Dalsasso.

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
No dia 7 de fevereiro foram realizadas as
provas para o curso de Especialização em
Gestão Pública, na modalidade de Ensino a
Distância, no Departamento de Administração (CAD). O sistema do curso compreenderá atividades obrigatórias em encontros
presenciais previamente agendados, durante a semana e/ou finais de semana, a serem
desenvolvidas nos polos, e a frequência será
cobrada no polo em que o estudante estiver matriculado. Serão oferecidas 120 vagas
para ingresso no primeiro semestre de 2015,
distribuídas entre os polos: Florianópolis, Canoinhas e São Francisco de Paula. A relação
dos candidatos classificados, dentro do limite de vagas em cada polo, será divulgada no
dia 3 de março de 2015 no site do curso, na
Secretaria do Curso e nos polos onde ocorreram as provas.

PROGRAMA OFICINAS DE GESTÃO
O Programa Oficinas de Gestão tem como
objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes e também oferece certificação na
realização de atividades complementares.
O Programa é uma iniciativa do CAD e conta
com a apresentação de teleconferências de
assuntos relacionados à área das Ciências da
Administração. A sugestão é que você, professor, estimule a participação dos estudantes e enfatize a importância desse programa
na formação acadêmica deles!
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