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DESTAQUES 

Quatro polos do curso de Es-
pecialização em Gestão Pública 
promoveram, em junho, o Semi-
nário de Estudos e Pesquisas em 
Gestão Pública. Em Florianópo-
lis e Criciúma, o evento aconte-
ceu no dia 8, enquanto os polos 
de Canoinhas e São Francisco 
realizaram o seminário no dia  
15. Acadêmicos do curso apre-
sentaram seus TCCs no evento, 
que discutiu temas como “Sus-
tentabilidade na Administração Pública”, “Qualidade de Vida e motivação 
no Trabalho”, “Treinamento como fator de motivação”, “Percepção dos Ser-
vidores Públicos acerca da implantação do processo judicial eletrônico no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho”, “Planejamento Governamen-
tal” “Indicadores na Gestão Pública” e “Ética na gestão Pública”.  O cur-
so de Especialização em Gestão Pública está formando neste ano 170 alu-
nos, provenientes dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.  

O Núcleo de Pesquisa em Organizações, Racionalidade e Desen-
volvimento (ORD) realizou, no dia 27 de junho, o VII Seminário 
de Pesquisas. O evento contou com a presença dos pesquisa-
dores Gustavo Matarazzo, doutorando em Administração pelo 
Programa de Pós-Graduação em Administração (CPGA/UFSC) e 
membro do ORD, e Alexandre Coimbra Ribeiro, mestrando em 
Administração pelo Centro de Ciências da Administração e Socio-
econômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina (ESAG/
UDESC). A palestra de Matarazzo teve como tema “Incubação de 
cooperativas populares: representações sociais e tensões”, en-
quanto Ribeiro discorreu sobre “Coprodução, habilidades sociais e estratégias para o desenvolvimento 
rural: um estudo de caso do planejamento participativo no território da serra catarinense”. O VII Semi-
nário de Pesquisas teve como objetivo divulgar e ampliar o conhecimento científico sobre os principais 
temas estudados pelo ORD, como gestão, desenvolvimento territorial sustentável e economia social.  

 

No dia 21 de junho, estudantes da UFSC foram convidados a participar da escolha do nome que será 
dado ao Campus UFSC/Curitibanos. A pesquisa foi realizada através da  utilização do Sistema de compu-
tação para coleta de dados da UFSC (Collecta), resultado de um trabalho de dissertação do Programa de 
Pós-Graduação em Administração Universitária (PPGAU). O sistema foi  desenvolvido em 2012 pelo en-
tão mestrando José Marcos da Silva, sob a orientação da professora Alessandra de Linhares Jacobsen. 
O sistema Collecta foi implantado na UFSC em setembro de 2012.
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PPGAU RECEBE PRÓ-REITOR DO IFSC 
O professor Andrei Zwetsch 
Cavalheiro, Pró-Reitor de 
Desenvolvimento Institucio-
nal do IFSC, ministrou pales-
tra aos alunos do Mestrado 
em Administração Universi-
tária (PPGAU/UFSC) no dia 5 
de junho. A exposição, que 
teve como tema “Plano de 
Desenvolvimento Institucio-
nal-PDI”, fez parte das ativi-
dades da disciplina “Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Superior”, ministrada pelo professor Pedro 
Antônio de Melo. Cavalheiro apresentou os con-
ceitos técnicos e os componentes obrigatórios do 
documento aos mestrandos, discorrendo também 
sobre os desafios enfrentados pelo IFSC e por ou-
tras instituições públicas de ensino na adoção de 
determinadas metodologias. O público teve acesso 
ao processo de construção do PDI do IFSC para o 
período de 2014 a 2018, que está em andamento. 
Cavalheiro ressaltou a importância de a alta gestão, 
composta por Reitor, Pró-Reitores e Diretores Ge-
rais de Campus, estar comprometida com a elabo-
ração e a execução do PDI. Além disso, afirmou que 
todos os servidores devem conhecer e entender a 
importância do documento.

INFORMES

CONSULTOR DA IAUD DÁ PALESTRA AO CAD
O Consultor paulista da IAUD – Auditoria Contábil, 
professor Osvaldo Mendes, ministrou no dia 25 de 
junho palestra aos alunos de graduação e de pós-
-graduação em Administração. A exposição abor-
dou o tema da avaliação de empresas, focando-se 
na questão do shopping Center no Brasil.

ARTIGO PUBLICADO NO CADERNOS EBAPE.BR
O artigo “Gestões do desenvolvimento e desenvol-
vimentos da gestão: da unilateralidade reificada à 
dialogicidade da simbiose homem/natureza”, de 
autoria de Carlos Eduardo Justen e de Luís Moret-
to Neto, foi publicado no “Cadernos EBAPE.BR”, 
vinculado à Fundação Getúlio Vargas. O artigo tem 
como objetivo  “[...] evidenciar as potencialidades 
da compreensão e da construção de alternativas, 
tanto para a gestão como para o desenvolvimento, 
a partir da ressignificação dessa interface.”

CONSELHO DE CURADOR DA FEPESE
A professora Marilda Todescat teve seu nome in-
dicado para compor o Conselho de Curador da FE-
PESE. A apreciação da indicação foi realizada em 
sessão extraordinária do Conselho Universitário, 
realizada no dia 6 de junho. Atualmente, outros 
dois professores do CAD fazem parte da gestão da 
FEPESE: Alexandre Marino e Marcos Baptista Lo-
pez Dalmau.

VESTIBULAR A DISTÂNCIA 
Os cursos de Administração e de Administração 
Pública – Modalidade de Ensino a Distância (EaD) 
tiveram 1.649 inscrições para o processo seletivo 
EaD-UFSC/2013. Entre os candidatos, 1.426 tenta-
rão ingressar nos cursos através da concorrência 
geral. Em  Joinville, cidade com maior número de 
inscritos, quase 11 pessoas disputarão cada vaga 
oferecida. No total, serão ofertadas 200 vagas para 
o curso de Administração e 125 para o curso de 
Administração Pública. A prova será realizada no 
dia 7 de julho e contará com uma única etapa.

CHAMADA DE TRABALHOS CONVIBRA
Docentes, pesquisadores, estudantes e profissio-
nais de diversas áreas da Administração podem 
submeter até o dia 23 de agosto seus artigos para 
o Convibra – Congresso Online de Administra-
ção. O evento, que acontece entre os dias 7 e 9 
de novembro deste ano, será realizado integral-
mente através da internet. O valor da inscrição é 
de R$390,00. Mais informações em <http://www.
egov.ufsc.br/portal/>.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Vinícius Andrade Brei                 14
Pedro Antônio de Melo              16


