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Gostaríamos de dar boas-vindas nesse início de
semestre letivo a todos os alunos, professores,
servidores e funcionários. O coordenador do curso
de Graduação em Administração, Prof. Rogério da
Silva Nunes, destaca que neste semestre teremos
vá r i a s at i v i d a d e s , co m o a S e m a n a d o
Administrador, organizada pelo Centro Acadêmico
da Administração, além de diversas palestras e
seminários. Teremos ainda a formatura dos alunos do curso presencial, no dia 2 de setembro,
e no final do ano os alunos do curso a distância. No mês de julho, foi feita uma avaliação no
curso Projeto Piloto Demanda Social (Projeto Piloto 2) da graduação, no qual 160 alunos
responderam à pesquisa sobre o curso e, em breve, teremos novidades sobre a avaliação do
curso de Administração.
Temos também a continuidade dos trabalhos do Planejamento Estratégico do CAD,
iniciado no primeiro semestre, do Regimento Interno do CAD, dos folders do Departamento
e do projeto do Laboratório de Inovação e Gestão (LIG), buscando sempre a melhoria da
qualidade. Destacamos ainda as oportunidades para publicação de trabalhos acadêmicos, o
Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul e o II Colóquio
Internacional de Epistemologia da Ciência da Administração, ambos organizados por
professores e alunos do CAD. Os coordenadores do CPGA, Profª. Eloise Dellagnelo e Prof.
Marcus Vinícius Lima, enfatizam que neste mês de agosto haverá uma série de Exames de
Qualificação de doutorado, com a honrosa presença de diversos professores externos ao
programa e à própria UFSC. Exames de qualificação de mestrado e defesas de dissertação de
mestrado também estarão ocorrendo neste mês.
Neste semestre teremos também o processo seletivo para ingresso dos alunos em 2012,
sendo lançado o edital em setembro. É uma satisfação ainda comunicar que o CPGA teve 15
trabalhos aprovados no Enanpad (Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em
Administração) neste ano. Alunos e professores estarão apresentando seus artigos no
evento que ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro no Rio de Janeiro. Compartilhando as
palavras dos coordenadores do PPGAU, Prof. Pedro Antônio de Melo e Prof. Maurício
Fernandes Pereira, como mensagem para o semestre, entendemos que esta é uma boa
ocasião para refletir sobre nossas atitudes e modelos mentais, renovar o propósito de fazer
deste o melhor de todos os momentos de nossas vidas, tanto em nível pessoal quanto
profissional. Desejamos que este semestre seja único e que o retorno e sua continuidade
ocorra no mais alto estilo para que possamos alcançar o nível de excelência desejado.

HOMENAGEM ESPECIAL
O Prof. Raimundo Nonato de Oliveira Lima foi
homenageado, no último dia primeiro, por sua
aposentadoria durante a reunião de Conselho da
Unidade. O professor lecionava no Departamento de
Ciências da Administração e se aposenta aos 70 anos de
idade, após 37 anos de serviço. Agrademos ao Prof.
Raimundo pelos seus anos de dedicação ao
Departamento.
Entrega de placa em homenagem ao professor.
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II Colóquio Internacional de Epistemologia
As submissões de artigos para o II Colóquio Internacional
de Epistemologia e Sociologia da Ciência da
Administração terminam em 10 de setembro. Esse evento
é organizado pelo Núcleo de Organizações, Racionalidade
e Desenvolvimento (ORD), coordenado pelo Prof.
Maurício Serva, e será realizado em Florianópolis nos dias
14, 15 e 16 de março de 2012. O tema do evento é A
administração como ciência social aplicada: desafios e
perspectivas. Para mais informações, acesse:
<http://coloquioepistemologia2012.tangu.com.br/>.

Semana do Administrador
Será realizada entre os dias 5 e 9 de setembro a Semana
da Administração, organizada pelo Centro Acadêmico da
Administração, em comemoração ao dia do
Administrador 9 de setembro. O objetivo do evento é
demonstrar a importância e a força dos contatos
estabelecidos no ambiente universitário, que têm como
principal meio de estabelecimento as atividades de
pesquisa e extensão refletidas na temática do evento, a
“Era do Conhecimento”. Esse evento contará com a
participação dos alunos do curso de Graduação em
Administração e dos professores do Departamento de
Ciências da Administração.
<http://www.semanaadmufsc.com.br/>.

XI Colóquio Internacional
sobre Gestão Universitária na América do Sul
Fiquem atentos às datas do XI Colóquio Internacional
sobre Gestão Universitária na América do Sul. Neste
ano, o Colóquio será realizado em Florianópolis-SC, de 7
a 9 de dezembro de 2011. O tema central do XI Colóquio
Internacional sobre Gestão Universitária na América do
Sul é: Gestão Universitária, Cooperação Internacional e
Compromisso Social. O prazo para submissão de artigos
é até o dia 15 de outubro. Para mais informações
acesse: <http://www.coloquio.ufsc.br/>.

Visita aos polos
No final do mês de julho e no começo de agosto foram
realizados os Seminários das turmas de Administração a
distância. As atividades foram elaboradas pelos
professores Alexandre Marino Costa e Joana Stelzer. Os
professores viajaram para os polos nos Estados de
Roraima, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Essa é uma atividade semestral dos cursos, sendo um
momento de integração das turmas e de contato
presencial com os professores e tutores. Os alunos
gostaram das atividades e saíram mais motivados para a
continuidade da graduação.

TCCs de cursos a distância
Inicia-se no mês de setembro os trabalhos de conclusão de
curso das turmas do Projeto Piloto 2 e da UAB 1. Além
disso, teremos também o início das atividades da
segunda turma do Projeto Piloto 1.

Participação em evento
O Prof. Vinícius Andrade Brei participou do 27th European
Group of Organization (EGOS) que ocorreu em
Gothenburg, Suécia, entre os dias 7 e 9 de julho. Ele fez a
apresentação de seus artigos aprovados neste
evento.<http://www.egosnet.org>.
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Capacitação de gestores
Foi disponibilizado aos docentes e técnicosadministrativos da UFSC o curso de capacitação Processos
Gerenciais na Administração Pública. O curso será
ministrado pelo Prof. Luís Moretto Neto, do
Departamento de Ciências da Administração, e tem como
objetivo analisar a função do servidor-gestor na condução
dos processos de inovação e de mudanças aplicados ao
ambiente da Universidade diante das demandas do
ambiente organizacional. A carga horária total é de 24
horas, distribuídas em encontros presenciais e virtuais, via
Moodle. Inscrições e informações acesse:
<www.sgca.ufsc.br/web>.

Universidade em debate
O Prof. Jaime Giolo, Reitor da Universidade Federal da
Fronteira Sul – UFFS, participou do Fórum Universidade
em Debate no dia 23 de agosto, no Auditório do CAD. O
tema da palestra foi: A experiência na Gestão da
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

