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Editorial

DESTAQUES

PARTICIPAÇÃO DO CAD NA NOVA GESTÃO DA UFSC
O professor Marcos Dalmau assumiu o cargo de Secretário de Educação a Distância da UFSC, no dia
10 de maio, em cerimônia realizada
no Auditório Garapuvu do Centro
de Cultura e Eventos. O novo secretário assume o cargo com a missão
de trabalhar políticas para que a
EaD seja de fato reconhecida e utilizada na UFSC. “A ideia é trabalhar
não apenas na extensão, por meio de cursos de capacitação, mas também no ensino, por intermédio dos cursos de graduação da UAB e de
pós-graduação, e na pesquisa, mediante parcerias com programas de
pós-graduação da UFSC e fora dela”, explicou Dalmau. De acordo com o
professor, pretende-se trabalhar também as demandas de capacitação
interna da UFSC para os TAES, docentes e alunos mediante oferta de disciplinas e/ou cursos customizados as suas respectivas necessidades. “O
detalhe é que trabalharemos mediante oferta de disciplinas e/ou cursos
em diversas tecnologias, ampliando, assim, o âmbito de atuação para
os campi da UFSC que estão localizados fora de Florianópolis”, concluiu
o novo secretário. O CAD agradece a valiosa contribuição do professor
Dalmau para o Departamento!

NOVA CHEFIA DO CAD

Denise Aparecida Bunn
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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

No mês de maio, o professor Eduardo
Lobo assumiu a Chefia do Departamento de Administração. O professor
exercerá a função até o final desta atual gestão para substituir o professor
Dalmau, que foi empossado Secretário de Educação a Distância da UFSC,
pela Portaria n. 985/2016/GR, de 11 de
maio de 2016.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EAD TEM NOVA COORDENADORA
No dia 11 de maio, a professora Gabriela Fiates assumiu a coordenadoria do Curso de Graduação em Administração a Distância (EaD).
“Atuo como vice-coordenadora e coordenadora da tutoria há 4 anos,
experiência que usarei no exercício do novo desafio”, ressaltou Gabriela Fiates.
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INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
LABGESTÃO GANHA NOVO PORTAL
O Laboratório de Produção de Recursos Didáticos para Formação de
Gestores
(LabGestão)
lançou, no dia 16 de
maio, o seu novo Portal
na internet. Depois de quase cinco meses de
elaboração, o portal ficou pronto. A plataforma contempla um design dinâmico e um
moderno layout que aproxima ainda mais o
usuário de todos os serviços que desenvolve.
O Portal também aperfeiçoou a organização
do conteúdo de forma a facilitar a consulta
por área de interesse. O site apresenta atalhos de navegação para os Portais dos projetos que desenvolve. Outro diferencial são
os botões: soluções, bibliotecas, publicações,
FAQ e oportunidades, que garantem uma
experiência de navegação mais interativa a
todos os usuários. Além disso, o Portal foi
desenvolvido com layout responsivo para ser
acessado em diversos dispositivos sem perder recursos.

PROFESSOR FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA
PARTICIPA DO OFICINAS DE GESTÃO
O professor Fernando José de
Almeida participou no dia 29 de
abril do Programa Oficinas de
Gestão: oportunidade de desenvolvimento.
Doutor e mestre em Filosofia
da
Educação,
pela Pontifícia
Universidade
Católica de São
Paulo (PUC-SP),
ele abordou os temas Gestão Pública e Educação. Fernando José de Almeida foi Secretário de
Educação da cidade de São Paulo de 2001 a 2002
e atualmente é professor titular do curso de PósGraduação em Educação: Currículo da PUC-SP e
diretor de Currículo, Avaliação e Formação da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
O CAD agradece a valiosa participação do professor Fernando de Almeida no Oficinas!

Sobre o LabGestão
Criado em 2007 pelo CAD/CSE/UFSC,
o LabGestão produz recursos didáticos para
os projetos educacionais do CAD realizados
em parcerias/convênios da UFSC com instituições públicas e privadas que tenham interesses compatíveis com os objetivos do CAD
visando à implementação de cursos gratuitos
de curta duração (capacitação), de graduação
e de especialização nas modalidades de ensino presencial e a distância. Soluções em recursos instrucionais para os projetos de extensão
do CAD como videoaulas, videoconferências,
palestras on-line, livros digitais e impressos;
e transmissão on-line de banca dos trabalhos
de conclusão dos cursos ofertados a distância
complementam o portfólio do Laboratório.
Conheça o site em: <http://labgestao.ufsc.
br/>.

CAAD REALIZA MINICURSO DE ORATÓRIA
No período de
25 a 29 de abril,
ocorreu o Minicurso Gratuito de
Oratória para os
graduandos
do
curso de Administração, ministrado
pelo presidente
da Ação Júnior,
Matheus Mordhorst. No minicurso, que contou com a participação de mais de 30 alunos,
foram abordadas dicas de oratória e realizado
dinâmicas de apresentação e de integração da
turma. O evento foi organizado pelo Centro
Acadêmico de Administração (CAAD) em parceria com a Ação Júnior.

INFORMATIVO CAD
EVENTOS E INFORMES
PROFESSORA DA UNS MINISTRA PALESTRA
AOS ACADÊMICOS DO PPGAU E À EQUIPE
DO INPEAU

A professora Andrea Acuña, da Universidad
del Sur (UNS), da Argentina, ministrou no mês
de abril palestra aos acadêmicos do Programa
de Pós-Graduação em Administração Universitária (PPGAU) e a equipe do Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária (INPEAU). O Instituto recebeu a professora
para participar do Programa Escala Docente,
da AUGM, com atividades durante dez dias.
Sua visita teve por objetivos buscar e compartilhar conhecimentos na área de gestão universitária, e, especialmente, estabelecer acordos
de cooperação internacional, considerando a
experiência do INPEAU e da UNS, na área.

INPEAU LANÇA CURSO IGLU BRASIL 2016
Iniciou no dia 18 de abril o período de inscrições para o “Curso IGLU Brasil 2016 para Dirigentes Universitários”, uma parceria da UFSC
com a Organização Universitária Interamericana (OUI). O Curso é organizado pelo INPEAU,
sob a coordenação do professor Pedro Antônio
de Melo e tem como objetivo capacitar profissionais que estejam no exercício da gestão em
Instituições de Educação Superior, potencializando suas competências pessoais e profissionais. O Curso iniciará no dia 15 de agosto e
será ministrado pelos professores do CAD com
a participação de outros profissionais de instituições universitárias brasileiras. As inscrições
estarão abertas até o dia 17 de junho, mais informações em: <http://iglu2016.paginas.ufsc.
br/>.

PROFESSORA DO CAD PARTICIPA DE EVENTO
INTERNACIONAL
No período de 6 a
7 de abril, a professora Eloise Dellagnelo participou do
Encontro
Latino
-Americano e Europeu de Estudos
O rga n i za c i o n a i s
(LAEMOS) 2016,
no Vinal del Mar,
Chile. A professora apresentou o
trabalho intitulado
“The Discourse of Evaluation in Non-Profit Organization”, de sua autoria com Helena Kuerten de
Salles e Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos.
Além disso, a professora Eloise Dellagnelo participará do Encontro Brasileiro de Pesquisadores
em Gestão Social —ENAPGS 2016 —, em Porto
Alegre. No evento, ela apresentará dois trabalhos: “A Ideia de Formação Presente nos Planos
Estaduais de Cultura”, de sua autoria com Luísa
de Jesus Conrad; e o trabalho intitulado “A palavra do Ministério da Cultura (MinC): Uma Análise
do Discurso do Novo Minc (2015-2018) Sobre a
Economia Da Cultura”, de sua autoria com Aline
Van Neutgem. O ENAPGS 2016 tem como objetivo fomentar a produção e a difusão de conhecimento oriundo de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no campo da Gestão Social.
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