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O CAAD Gestão Ativa rea-
lizou o seu planejamento 
estratégico no dia 13 de 
dezembro de 2015, quando 
foram decididas, em equi-
pe, as diretrizes para o ano 
de 2016. Na ocasião, foram 
definidas oito diretorias, 
que são: Marketing, Finan-
ceiro, Recursos Humanos, 
Eventos acadêmicos, As-
suntos Estudantis, Inte-
gração, Desenvolvimento 
Social e Relações Públicas. 
Cada diretoria possui seu 
plano de ação e metas, po-
rém, o grupo se unirá para 
eventos e integração, como 
o Churrasco de Matrícula 
dos Calouros, a ser realiza-
do no dia 19 de fevereiro de 2016. Após isso, o CAAD terá eventos 
programados para todo o ano, como o Fica a Dica, a ser realizado 
no dia 16 de março; o dia do Administrador, no dia 9 de setembro; 
e a Semana Acadêmica De Administração, entre os dias 24 e 27 de 
outubro. Além disso, serão realizadas palestras, workshops e visitas 
técnicas. Desse modo, a nova gestão do CAAD busca proporcionar 
o melhor para os alunos no ano de 2016 de uma forma integrada e 
ativa.

CENTRO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA SEU 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2016
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DEPARTAMENTO

Você sabia que no site do 
Departamento estão dispo-
níveis diversas orientações 
para os professores? Por 
exemplo: para saber como 
proceder em diversas situ-
ações do nosso cotidiano, 
visite a área do site Procedi-
mentos e Formulários. Você 
também pode contribuir 
com o nosso trabalho apre-
sentando sugestões através 
do e-mail: cad@contato.
ufsc.br. Estamos procurando 
fazer o melhor para você! 
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A partir deste mês, dois novos professores passam a integrar o corpo 
docente do CAD. No dia 3 de fevereiro a professora Taisa Dias, doutora 
em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
assumiu o cargo. Os principais temas em que atua são: Administração 
Pública, Estratégia e Desenvolvimento. No dia 16 de fevereiro, o profes-
sor Bernardo Meyer, doutor em Administração pela Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), também assumiu o cargo. Suas áreas de interesse 
são: Administração Pública, Estratégia e Negócios Internacionais. O CAD 
deseja as boas-vindas aos novos professores!
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Nos dias 16 a 19 de 
fevereiro, o Departa-
mento de Adminis-
tração recebeu os es-
tudantes que foram 
aprovados no vesti-
bular UFSC 2016 para 
efetuar sua matrícula. 
O CAAD se uniu à Atlé-
tica Adm no intuito de 
promover uma grande 
recepção aos novos 
alunos do curso. O gru-
po esteve presente com stand, interagindo com 
os calouros, vendendo seus produtos e orien-
tando os estudantes com relação aos documen-
tos. 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 pra-
zer de dar as boas-vindas aos novos estudantes!

ENCERRAMENTO DA DISCIPLINA DE CULTURA 
EMPREENDEDORA E CRIATIVIDADE

A disciplina de “Cultura Empreendedora e 
Criatividade” contou no final do semestre de 
2015 com os convidados Diogo Kleinubing, da 
BlueTickets, Eduardo Mattos, da SmartMob, 
Henrique Ouro Weber, da Acif Jovem, Gustavo 
Tremel e Paulo Orione, da Decora, do professor 
Thiago Chaves e do estagiário docente Guilher-
me Rizzati para simulação da banca de investi-
mentos e avaliação dos planos de negócio dos 
estudantes da disciplina.  O primeiro lugar ficou 
para o grupo da Plaskitchens, com inovação de 
móveis de PVC feitos sob medida; o segundo 
lugar ficou para a Nap & Co, container para ti-
rar uma soneca; e em terceiro, o empreendi-
mento social Kenko, cooperativa de produtos 
orgânicos que fortalece a cultura japonesa no 
Oeste de SC. De acordo com o professor Thiago 
Chaves, os estudantes saíram motivados para 
continuarem seus projetos.

MATRÍCULA PARA NOVOS ESTUDANTES

TESTE ANPAD

Será realizado no 
dia 21 de fevereiro 
o Teste ANPAD, em 
Florianópolis. Cria-
do pela Associação 
Nacional de Pós-
Graduação e Pes-
quisa em Adminis-
tração, o Teste ANPAD é um exame nacional que 
avalia: conhecimentos das línguas portuguesa 
e inglesa; e habilidades em raciocínios lógico, 
quantitativo e analítico. Em Santa Catarina, além 
da UFSC, as provas serão realizadas na Univer-
sidade Regional de Blumenau (FURB/PPGCC) e 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ). Esse exame tem sido utilizado 
por diversas instituições como parte dos proces-
sos de seleção de cursos de pós-graduação stric-
to sensu e de cursos profissionalizantes de Admi-
nistração, Ciências Contábeis e áreas afins, além 
de requisito básico em processos seletivos de di-
versas organizações. Para mais informações so-
bre o evento, acesse o site: <http://www.anpad.
org.br/~anpad/teste_anpad_textos.php?id=M-
jU=&insc=191>. 


