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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

TROCA DE EXPERIÊNCIAS MARCA A 1º CONFERÊNCIA DO PROJETO
ILHA RENDADA
O auditório do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de
Santa Catarina foi ponto de encontro de rendeiras e de professores na
1º Conferência do Projeto Ilha Rendada, no dia 28 de maio. O evento
contou com o relato de Elita Ramos
e de Maria de Glória Soares, alunas do projeto que representaram
o Brasil na XXV Mostra de Encaixe
de Camarinhas, contando o que viram da renda de bilro no exterior. O
Projeto Ilha Rendada saiu do papel
no ano passado e desde então capacita as rendeiras de Florianópolis
para o empreendedorismo, com o
objetivo de melhorar as vendas do
artesanato. Enquanto as rendeiras
contavam suas impressões, fotos
da viagem foram mostradas no telão para que todas presentes pudessem
vivenciar um pouco do que foi a experiência. O encontro contou com a
exibição de um vídeo, que apresentou ao público o andamento do projeto, que começou seu planejamento em 2013, e as ações realizadas desde
então, como o site de vendas de peças de renda. Estiveram presentes,
além das rendeiras, professores e coordenadoras do Projeto Ilha Rendada, o representante da Fundação de Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE)
Altair Acelon de Melo, instituição realizadora do projeto, o Chefe do Departamento de Ciências da Administração Marcos Baptista Lopez Dalmau
e a representante da Casa dos Açores Carin Machado. “É um projeto que
merece todo o apoio, com um propósito muito bonito. Que fique marcado
em todas vocês que tiveram a oportunidade de participar dele”, destacou
Melo. Dalmau lembrou que as rendeiras da Ilha são “a imagem mais vendida de Florianópolis no resto do país” e ressaltou: “A causa vai além da
formação e do preparo das rendeiras. Vai também ao encontro da cultura,
que está sendo deixada de lado no Brasil”.
O Projeto Ilha Rendada
O projeto Ilha Rendada, proposto pela Fundação de Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE), é desenvolvido em Florianópolis, Santa Catarina. A
iniciativa foi contemplada na Seleção Pública do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania de 2012, começando seu planejamento no segundo semestre de 2013 e colocado em prática a partir de 2014.

Dúvidas e Sugestões | informativocad@cse.ufsc.br

INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
PRÊMIO SELECIONA PESQUISA NAS ÁREAS
DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Foi lançada, no
dia 20 de abril, a
edição de 2015
do Prêmio Emerald/CAPES, com
o objetivo de estimular o acesso
ao Portal de Periódicos e seu uso e de promover a
pesquisa nas áreas de Ciência da Informação e Ciência da Administração e Gestão. As premiações são
no valor de U$ 3 mil e as inscrições vão até o dia
30 de agosto de 2015. Organizado pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) com o Emerald Group Publishing Limited, o
prêmio é direcionado às propostas de projetos que
conciliem a disseminação do conhecimento com o
desenvolvimento social aplicado à realidade brasileira. Aberto a todas as instituições usuárias do
Portal de Periódicos, o prêmio estrutura-se em duas
categorias: Ciência da Informação e Administração
e Gestão. A previsão é de que os resultados sejam
divulgados no dia 30 de outubro e que a premiação
ocorra no dia 13 de novembro. Mais informações
sobre as inscrições acessar os seguintes endereços
eletrônicos:
<http://www.emeraldinsight.com/research/awards/capes_lis_port.htm>
<http://www.emeraldinsight.com/research/awards/capes_mgmt_port.htm>

OFICINA SOBRE AJUSTES AVANÇADOS DO
LATTES
O PPGA ofereceu, no dia 17 de junho, uma oficina
sobre Ajustes Avançados do Lattes no Laboratório
de Mercado de Capitais (LABMEC), com a participação do professor Emerson Maccari. O evento foi
criado para dar continuidade ao aprimoramento da
qualidade do programa do PPGA via Plataforma SUCUPIRA/LATTES/CAPES.

CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA FOMENTOS
No dia 18 de junho foi realizado o Curso sobre Elaboração de Projetos de Pesquisa para fomentos, na
sala 202 do CPGA. O curso foi ministrado pela professora Claudia Kniess e oferecido a todos os professores do PPGA, PPGAU e CAD.

RESULTADO DO PROCESSO SIMPLIFICADO
DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS PARA A ALEMANHA
No dia 15 de junho, foi divulgado o resultado da
seleção dos candidatos a bolsistas para período
de estudos, na cidade de Ingolstadt, na Alemanha. O intercâmbio é viabilizado por meio do
Projeto AWARE (UFSC-THI), patrocinado pelo
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(DAAD), relativo ao curso de Administração. Os
candidatos selecionados receberão auxilio para
a viagem e a estadia, não reembolsáveis, dentro
do Projeto AWARE (UFSC-THI). Foram levados
em consideração os seguintes critérios para avaliação (conforme edital): o IAA representará 75%
do valor da nota, a nota de proficiência 20% e
a carta motivacional 5%. Os documentos Espelho de Matrícula e Passaporte são excludentes.
O resultado do Curso de Administração: Leonardo Leal Corbisier (1º lugar e contemplado com a
bolsa), Priscila Pimentel Vieira (2° lugar), Marina
Kretzer Berndt (3º lugar) e Taynara Reisner Mighelão (4º lugar). O vencedor deve procurar os
professores organizadores Evelize Welzel e Martin Petroll para iniciar o processo de formalização
da bolsa. O CAD parabeniza o estudante contemplado e agradece a participação de todos!

11º SEMINÁRIO NACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O professor Alexandre Marino
Costa participou
do 11º Seminário
Nacional ABED
de Educação a
Distância, realizado no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 9 e 10 de junho, na Universidade Estácio de Sá. A Associação Brasileira
de Educação a Distância (ABED) é uma sociedade
científica sem fins lucrativos e que tem como um
dos objetivos: Estimular a prática e o desenvolvimento de projetos em educação a distância em
todas as suas formas. O tema central do 11º Seminário Nacional ABED de Educação a Distância
deste ano foi “Integridade de pesquisa de EAD na
academia e fora dela”. No evento ocorreram palestras e apresentações de trabalhos tratando de
diversos assuntos de interesse da comunidade.
Também estiveram presentes no evento Denise
Bunn e Claudia Leal Estevão.
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TESTE ANPAD

EVENTOS ORGANIZADOS PELO CAAD

No dia 14 de junho,
ocorreram as provas
do Teste ANPAD na
Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), com 203
inscritos. Criado pela
Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração,
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 foram realizadas na Universidade Regional de
Blumenau (FURB/PPGCC) e Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Esse
exame tem sido utilizado por diversas instituições
como parte dos processos de seleção de cursos de
pós-graduação stricto sensu e de cursos profissionalizantes de Administração, Ciências Contábeis e
áreas afins, além de requisito básico em processos
seletivos de diversas organizações.

O Centro Acadêmico de Administração (CAAD),
visando proporcionar aos graduandos oportunidades de aprendizado, crescimento e desenvolvimento complementares ao curso, tem organizado
palestras, mesas redondas e workshops sobre variados temas relacionados à área de Administração
de Empresas. Entre os meses de abril e junho, foram organizados diversos eventos com o objetivo
de estreitar as relações entre o meio acadêmico
e o mercado, oferecendo aos graduandos a oportunidade de entrar em contato com a prática da
profissão. A palestra “Cultura da Inovação e Empreendedorismo”, oferecida nos dias 25 e 26 de
maio objetivou explorar as características do Vale
do Silício, na Califórnia, e refletir sobre as oportunidades de intercâmbio e aprendizado para desenvolver empreendedorismo e inovação em nossas
comunidades locais. No dia 2 de junho foram oferecidas duas palestras. A primeira, “Ensinamentos
e experiências de um cidadão global”, teve como
palestrante o Gerente de Globalização da IBM India, Tadany Cargnin, que buscou oportunizar aos
participantes um momento de reflexão de modo
que fossem criadas novas propostas para as suas
vidas, assim como um melhor entendimento de
seus talentos e potenciais. A palestra abordou os
temas globalização, competição, êxito e talento.
A segunda palestra intitulou-se “Startups, Empreendedorismo e Inovação” e foi ministrada pelo
Coordenador da incubadora MIDI tecnológico e
Secretário Executivo da Associação Catarinense de
empresas de tecnologia, Gabriel Santos. O foco foi
a análise e a discussão sobre as opções profissionais que os graduandos têm: tornar-se empregado, prestar concurso público ou empreender. Nesse contexto, apontou-se o caminho das startups de
tecnologia e as características desse setor, que se
encontra em amplo crescimento, de modo a orientar essa decisão.

PROFESSOR DO CAD PUBLICA NOVO LIVRO
O professor Maurício Fernandes Pereira publicou um
novo livro, no mês de maio,
intitulado “Planejamento
Estratégico: a contribuição
da estrutura organizacional
para o processo de implementação da estratégia” em
parceria com o doutorando
em Administração da UFSC,
Dyogo Neis. A obra torna-se
de relevante interesse para profissionais e executivos que desejam implantar e desenvolver um planejamento estratégico. Leitura complementar para
as disciplinas Planejamento Estratégico e Estratégia dos cursos de graduação e de pós-graduação
em Administração, Economia e Engenharia de Produção.
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