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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!

www.cad.ufsc.br

DESTAQUES

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA EVIDENCIA RENDEIRAS DA ILHA
A exposição fotográfica Ilha
Rendada integra a programação do Museu Histórico de
Santa Catarina, com sede no
Palácio Cruz e Sousa, até o dia
10 de abril. Os personagens
de destaque são as rendeiras
da ilha, grupo de profissionais
que se dedicam à confecção da
renda de bilro, que faz parte da
cultura açoriana característica
de Florianópolis. A iniciativa
nasceu das ações desenvolvidas pelo projeto Empreendedorismo nas Rendas de Bilro:
a capacitação das mulheres
rendeiras da Ilha de Santa Catarina para um comércio justo,
desenvolvido pelas professoras do CAD Joana Stelzer e Marilda Todescat, com o apoio da
Fundação de Estudos Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE)
e o patrocínio da Petrobras
pelo programa Desenvolvimento & Cidadania. O projeto,
que trabalha desde 2014 com
o empreendedorismo nas rendas de bilro em Florianópolis-SC, cidade
que possui o maior número de rendeiras do sul do país, cerca de 250
artesãs, encerra suas atividades em março deste ano. Para relembrar as
ações desenvolvidas pelo projeto e evidenciar as rendeiras, personagens
principais dessa iniciativa, foi lançada a exposição Ilha Rendada com fotos de Yuri Brauner Guahnon. A abertura da exposição fotográfica aconteceu no dia 10 de março, às 16h, no Museu Histórico de Santa Catarina,
com sede no Palácio Cruz e Sousa. Na mesma oportunidade foi lançado
o documentário Ilha Rendada: empreendedorismo nas rendas de bilro,
que trata do trabalho realizado pelo projeto com as rendeiras ao longo
dos últimos dois anos. A visitação à exposição fotográfica Ilha Rendada
é gratuita e poderá ser feita até o dia 10 de abril, de terça a sexta-feira,
das 10h às 18h e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Mais
informações no site: < http://ilharendada.org.br/>.
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INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
PPGA REALIZA SEMINÁRIO SOBRE PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) realizou no dia 2 de março um
seminário internacional coordenado pelo professor Renê Birochi, com a professora Chantale Mailhot, da Hautes Études Commerciales de
Montréal – HEC Montréal. O seminário “O Processo de Publicação de Artigos em Periódicos
Internacionais de Alto Desempenho” discutiu
o processo de submissão e revisão de artigos
acadêmicos em periódicos internacionais, por
meio da realização de atividades práticas de
leitura e discussão. As atividades foram realizadas em língua inglesa sem tradução. A professora Chantale Mailhot, que está em visita
a universidades brasileiras no campo da Administração, durante o primeiro trimestre de
2016, esteve no mês de fevereiro na UFSC. Ela
é professora associada da Hautes Études Commerciales de Montréal – HEC Montréal e atua
com foco em pesquisas sobre inovação social.
Também participaram do evento os professores do CAD Claudelino Martins Dias Junior, Rogério Lacerda, Martin de La Martinière Petroll,
Eloise Helena Livramento Dellagnelo e Taisa
Dias. O seminário foi gravado pela equipe do
Laboratório de Produção de Recursos Didáticos para Formação de Gestores (LabGestão) e
está disponível no site do Departamento. Para
ter acesso ao material, visite a área do site
Publicações e clique em Biblioteca de vídeos.
Você pode conferir também outras palestras e
workshops realizados no CAD.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA
O Instituto de Pesquisas e Estudos
em
Administração Universitária
(INPEAU) divulgou
no dia 7 de março
o Curso de Atualização em Gestão
e Liderança, destinado a servidores
técnico-administrativos em educação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O curso será realizado no período de março
a dezembro de 2016, sua integralização dará
direito a um Certificado de Extensão expedido
pela UFSC, com carga horária de 180 horas. No
total, foram selecionados 110 servidores técnico
-administrativos, representando todos os campi
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).

PROFESSOR DO CAD IRÁ RECEBER TÍTULO
DE CIDADÃO HONORÁRIO DE FLORIANÓPOLIS
A Câmara Municipal de Florianópolis irá conceder o título de Cidadão Honorário ao professor
do CAD Maurício Fernandes Pereira. O título
tem como objetivo homenagear cidadãos não
florianopolitanos que tenham prestado serviços relevantes ao município, estado, União ou
à humanidade. A indicação foi feita pelo vereador Afrânio Boppré e aprovada pelo presidente
da Câmara, Erádio Manoel Gonçalves. A sessão
solene será realizada no dia 23 de março. Maurício Fernandes diz que sua indicação se deve
ao tempo dedicado nas atividades que envolvem o cotidiano da cidade, em especial com a
Educação. Ele é professor da UFSC desde 1997
e atualmente é diretor da Imprensa Oficial do
Estado e Editora de Santa Catarina/Arquivo Público e vice-presidente da Associação Brasileira
de Impresnsas Oficiais.

INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E GESTÃO ABRE
PROJETO “EMPREENDEDOR UNIVERSITÁRIO”

O Laboratório de Inovação e Gestão (LIG) do
CAD lançou, no dia 9 de março, o projeto de
extensão Empreendedor Universitário, coordenado pelo professor Rogério Lacerda.
O projeto tem como propósito o apoio a estudantes que buscam estruturar modelos e
planos de negócios por meio de um método
de aprendizagem vivencial, tendo o professor
como facilitador do processo. Os objetivos são
auxiliar o universitário com uma ideia e transformá-la em modelo de negócio; proporcionar
prática aos estudantes em técnicas de Design
Thinking, Lean Start-Up, Métodos Ágeis, entre
outras; e criar um fórum propício ao desenvolvimento de atividades complementares das
mais variadas áreas. O projeto de extensão recebeu cerca de 80 inscritos.

PROGRAMA OFICINAS DE GESTÃO RETOMA
SUAS ATIVIDADES

No dia 29 de fevereiro, foi publicada a primeira
palestra inédita de 2016 do programa “Oficinas
de Gestão: oportunidade de desenvolvimento”. No vídeo, o professor Eduardo Lobo fala
sobre os desafios e as perspectivas da “Gestão de Projetos no Setor Público”. No portal
do Programa, cujo acesso é aberto e gratuito,
também estão disponíveis mais de 70 palestras
sobre temas importantes das áreas de Administração e Administração Pública. Os estudantes matriculados nos cursos do CAD/CSE/
UFSC podem realizar uma atividade de aprendizagem que consiste na redação de um texto
com suas percepções sobre o tema abordado
na palestra. Esse texto deve ser submetido à
avaliação no portal on-line. Uma vez aprovado
pelo tutor, o estudante recebe um certificado
de participação de duas horas por palestra assistida. Mais informações no site: <http://labgestao.ufsc.br/oficinasgestao/>.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

O CAD deseja boas-vindas aos professores
e alunos de Administração!
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