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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

1º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO
No dia 11 de junho, ocorreu o
1º Seminário Catarinense de Comércio Justo e Solidário (SECCOMJUS), no CSE e no CCJ. No
seminário, que contou com a
presença de 139 pessoas, foi fortemente discutida a Evolução da
política de Economia Solidária no
Brasil. O objetivo do evento foi divulgar o Comércio Justo e Solidário na UFSC. O Projeto Ilha Rendada esteve
junto na organização do evento, representado pelas professoras do CAD,
Joana Stelzer e Marilda Todescat, além do professor Everton das Neves
Gonçalves, que representou o Centro de Estudos Jurídico-Econômicos e
de Gestão do Desenvolvimento (CEJEGD). Estiveram também presentes no
evento o Vice-Diretor do CSE, Professor Rolf Hermann Erdmann, professores de outros departamentos, além de representantes da Sociedade Civil,
especialmente do Fórum Regional de Economia Solidária de Florianópolis.

CONFERÊNCIA SOBRE A LEI CCOMPLEMENTAR N. 123/2006
O auditório do CSE foi o ponto de encontro de
alunos e professores na palestra “Legislação de
Micro e Pequenas Empresas”, ministrada pela
graduanda Loana de Moura Furlan, do Curso de
Administração, na modalidade a distância (EaD).
A palestra foi uma conferência sobre a Lei Complementar n. 123/2006, que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da estudante. O evento foi organizado
pela professora do CAD Joana Stelzer e pelo Centro Acadêmico de Administração (CAAD) em parceria com a Ação Jr.

1º CONGRESSO DE DIREITO E ECONOMIA & COMÉRCIO JUSTO
No dia 25 de junho foi realizado o 1º Congresso
de Direito e Economia & Comércio Justo (CONDECOMJUS), no auditório do CCJ. Foram discutidos
os temas Análise Econômica do Direito, Comércio Justo e Economia Solidária, em três Grupos de
Trabalho (GTs), abordando os mais variados temas relacionados a essas áreas. O evento contou
com a participação de 183 pessoas. Para a professora Joana Stelzer, o atual
contexto brasileiro demonstra a importância de desenvolver ações para a
consolidação do comércio justo e solidário, sendo esse evento um marco
no âmbito acadêmico.
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PROGRAMA OFICINAS DE GESTÃO

EVENTOS ORGANIZADOS PELO CAAD

O “Programa Oficinas
de Gestão: oportunidade de desenvolvimento” está produzindo
as importantes séries
temáticas Gestão Pública e Gestão Social.
Cada série terá a participação de palestrantes
renomados, que discutirão fundamentos teóricos,
agendas de pesquisa e intervenção social, coprodução do controle e accountability, coprodução do
bem público, desenvolvimento territorial, Arranjos
Públicos Locais (APLs), entre outros assuntos. As
palestras estão sendo gravadas e serão disponibilizadas a partir da segunda quinzena de agosto de
2015 no Portal do Programa em: < http://www.
oficinascad.ufsc.br/wp/>. O Programa, uma iniciativa do CAD/UFSC, com o apoio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).

O Centro Acadêmico de Administração (CAAD),
Gestão Fazer+, busca proporcionar aos graduandos oportunidades de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento complementares ao
curso. Isso tem sido realizado a partir do oferecimento de palestras, mesas redondas e workshops
sobre variados temas relacionados à área de Administração de Empresas. O objetivo é que sejam
intensificadas e estreitadas as relações entre o
meio acadêmico e o mercado, oferecendo aos
graduandos a oportunidade de entrar em contato
com a prática da profissão. O CAAD organizou, em
parceria com a Ação Junior e a professora Joana
Stelzer, a palestra “Negócios Sociais: uma maneira inovadora de empreender”. Foram abordadas
ideias relacionadas a negócio próprio, inovação,
mudança, colaboração, realização e a possibilidade de existir um mundo melhor. A palestrante
Adilene Hensel Matias, Consultora em Gestão Empresarial e disseminadora de empreendedorismo
e negócios sociais em Santa Catarina, trouxe também uma discussão sobre negócios que apresenta soluções para demandas sociais de uma forma
autossustentável, conciliando Lucro e Impacto Social.

III SEMANA ACADÊMICA DE ADMINISTRAÇÃO
A III Semana Acadêmica de Administração (III SAAD)
é uma iniciativa do CAAD da UFSC como estratégia
de aproximar os graduandos de profissionais, de organizações e de temáticas contemporâneas, além
de buscar estreitar as relações da universidade com
o mercado. O objetivo do evento é promover networking e aprendizados complementares ao ensino
acadêmico. A III SAAD ocorrerá entre os dias 3 e 6
de novembro, no Auditório da Reitoria da UFSC, e
pretende alcançar seu objetivo ao oferecer palestras, minicursos, workshops, mesas redondas, visitas
técnicas e atividades de integração aos participantes.
Segundo os organizadores, os administradores exercem um papel de extrema relevância nas empresas
e no desempenho organizacional, por isso, a terceira
edição da SAAD abordará os impactos que podem
ser gerados interna e externamente pelas empresas.
Algumas das organizações que irão discutir essa temática no evento são: Microsoft, Blueticket, Decora.do, Smartmob, Resultados Digitais, Contentools
e Imaginarium.

PROFESSORA PARTICIPA DE EVENTOS INTERNACIONAIS
A professora do CAD Rebeca Ribeiro de Barcellos
esteve presente em dois eventos da área de estudos organizacionais: o European Group for
Organizational Studies (EGOS), em Atenas, na
Grécia, e o Critical Management Studies (CMS),
em Leicester, no Reino Unido. Nos eventos, a
professora apresentou três trabalhos escritos
em coautoria com a professora Eloise Dellagnelo
e a pesquisadora Helena Salles. A professora foi
uma das cinco pesquisadoras contempladas com
bolsas oferecidas por ambos os eventos.

APOSENTADORIA DO PROFESSOR LUÍS
MORETTO NETO
Foi publicada no dia 13 de julho, do Diário Oficial da União (DOU), a aposentadoria do professor Luís Moretto Neto, como professor titular da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
na portaria 558, de 10 de julho de 2015. Doutor
em Engenharia de Produção pela UFSC, orientou
284 trabalhos de conclusão de curso de graduação, especialização e mestrado nas áreas de
Administração, Administração Pública e Turismo.
O professor lecionava no Departamento de Ciências da Administração e se aposenta após 31
anos de serviço. O CAD agradece ao professor
Luís Moretto Neto pelos seus anos de dedicação
ao Departamento e à UFSC.
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PALESTRAS E WORKSHOPS REALIZADOS NO
CAD
No site do Departamento estão disponíveis palestras e workshops realizados no CAD. Para ter acesso ao material, visite a área do site Publicações e
clique em Biblioteca de vídeos. Você pode conferir
na página a palestra “Ensinamentos e experiências
de um cidadão global”, ministrada pelo gerente de
Globalização da IBM Índia, Tadany Cargnin. Além
disso, também estão disponíveis dois workshops
realizados para os professores. O primeiro foi ministrado pelo professor Emerson Maccari, com o tema
“Ajustes avançados do Lattes”. O segundo foi ministrado pela professora Claudia Kniess, com o tema
“Elaboração de Projetos de Pesquisa para Fomentos”. O curso foi oferecido a todos os professores do
PPGA, PPGAU e CAD.

PRÊMIO GUERREIRO RAMOS DE GESTÃO
PÚBLICA

PROFESSOR DO CAD PUBLICA NOVO LIVRO
O professor Maurício Fernandes
Pereira publicou um novo livro, no
mês de junho, intitulado “Planejamento Estratégico: a contribuição
da estrutura organizacional para o
processo de implementação da estratégia”, em parceria com a doutoranda em Engenharia e Gestão do
Conhecimento, Giselly Rizzatti. O professor Marcos
Dalmau teceu o seguinte comentário sobre o livro:
“a obra apresenta uma visão crítica substancial sobre os assuntos, assim como reflexões inerentes às
suas aplicações, o que é algo importante, porque
não adianta somente pensar em conceitos e não
trabalhar a prática, sua implantação”, conclui.

PALESTRA “CERTIFICAÇÃO ISO 9001: CASO
QUANTA PREVIDÊNCIA”

O professor Sérgio Luís Boeira foi convidado pelo
Conselho Federal de Administração (CFA) a compor
o Comitê de Julgamento do Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública. O Prêmio Guerreiro Ramos
de Gestão Pública foi criado em 2010 e desde então
premia, anualmente, gestores públicos que tenham
realizado benefícios substanciais para a sociedade por meio de uma gestão moderna e eficiente.
Também premia trabalhos acadêmicos que versam
sobre as obras e as teorias de Alberto Guerreiro Ramos. Os trabalhos e indicações inscritos serão avaliados pelo Comitê de Julgamento do CFA até o dia
31 de agosto de 2015.

No dia 12 de junho ocorreu a palestra “Certificação
ISO 9001: caso Quanta Previdência”, na disciplina de
Administração da Qualidade, do Curso de Administração ( período noturno). O objetivo da palestra foi
proporcionar aos alunos da disciplina o contato real
com um caso de implantação de um programa de
sistema de gestão da qualidade baseado na certificação ISO 9001. O palestrante convidado foi o auditor da Quanta Previdência, Juliano Paulo Silva, que
contou em detalhes como foi todo o processo e os
resultados positivos colhidos pela organização. Além
disso, o gestor expôs quais são os desafios para um
gestor na área de qualidade e como ingressar nesta
carreira. A disciplina Administração da Qualidade é
ministrada pelo professor Elder Semprebon.

VII ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA
(3ES)

VICE-REITORA DA UNESP PARTICIPA DO
FÓRUM UNIVERSIDADE EM DEBATE

Aconteceu entre os dias 21 a 23 de junho, o VII Encontro de Estudos em Estratégia (3Es), um evento
da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), em Brasília.
Nesse encontro, o Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA) marcou presença com dois
artigos aprovados, denominados: “A Estratégia-como-Prática, Cultura e Ambiente de uma Empresa de
Base Tecnológica” de autoria de Felipe Oss-Emer de
Oliveira, da professora Rosalia Lavarda e de Paulo
Iasbech; e “Estratégia-como-Prática Social para a
Construção da Perspectiva de Gênero nas Políticas
Públicas em Florianópolis – SC”, de autoria de Jaqueline Brandt, professora Rosalia Lavarda e Marie-Anne Lozano.

O Fórum Universidade em Debate, organizado pelo
Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração
Universitária (INPEAU), promoveu uma palestra, no
dia 23 de junho, com a participação da vice-reitora
da Universidade Estadual Paulista (UNESP), professora Marilza Vieira Cunha Rudge. No evento, a
professora expôs o tema: “UNESP: Gestão em uma
Universidade Multicampus” e ministrou para os
acadêmicos dos Programas de Pós-Graduação em
Administração (PPGA) e Administração Universitária (PPGAU).
ANIVERSARIANTES DO MÊS
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