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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
enviando sugestões para o
e-mail: cad@contato.ufsc.br.
Estamos procurando fazer o melhor para você!

PROFESSORA DO CAD GANHA PRÊMIO INTERNACIONAL
A professora Ani Caroline Grigion Potrich (CAD/
UFSC), em coautoria com a professora Kelmara
Mendes Vieira (PPGOP/UFSM) e o professor
Wesley Mendes-da-Silva (FGV/SP), recebeu um
prêmio internacional com o artigo “Development
of a ﬁnancial literacy model for University
Students” (Desenvolvimento de um modelo
de alfabetização ﬁnanceira para estudantes
universitários), que foi publicado na Revista
Management Research Review (classiﬁcado no
Qualis/Capes da área de Administração como
um periódico A2). Com esse prêmio, mais quatro
artigos foram premiados no “Highly Commended
paper in the 2017 Emerald Literati Network
Awards for Excellence”, sendo um dos melhores artigos de 2016. Os trabalhos
indicados para o prêmio são selecionados por um grupo de pesquisadores que
pertencem ao conselho editorial da revista. O link do artigo está disponível para
leitura em: <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/MRR-062014-0143>.

EVENTOS E INFORMES
INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE GESTORES DA UFSC, COM
PARTICIPAÇÃO DO PPGAU E DO INPEAU
A Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), a Pró-reitoria
de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas (PRODEGESP), o Programa
de Pós-Graduação em Administração
Universitária (PPGAU) e o Instituto de
Pesquisas e Estudos em Administração
Universitária (INPEAU) têm a honra
de anunciar a realização do Seminário
de Abertura da Escola de Gestores da
UFSC, que ocorreu no dia 2 de junho de
2017, data em que oﬁcialmente ela foi
inaugurada. A citada unidade recém-inaugurada, que tem como parceiro o PPGAU, oportunizará o aprofundamento
e a difusão do conhecimento na área da gestão universitária, tornando-se,
assim, mais um meio para a consolidação do trabalho realizado por toda a
equipe integrante deste Programa de Pós-Graduação. Parabéns aos envolvidos,
em especial à Reitoria, na pessoa do Magníﬁco Reitor Prof. Dr. Luiz Carlos
Cancellier de Olivo, e à PRODEGESP, na pessoa da Pró-Reitora Profa. Dra. Carla
Cristina Dutra Búrigo, por tão relevante iniciativa.
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PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO NA
GESTÃO UNIVERSITÁRIA PROFESSOR JOÃO
DAVID FERREIRA LIMA 2017
O Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária (INPEAU) convida a comunidade
acadêmica (estudantes, pesquisadores, servidores
docentes e técnico-administrativos) para se candidatar ao Prêmio Nacional de Inovação na Gestão
Universitária Professor João David Ferreira Lima
2017. O prêmio é uma iniciativa do INPEAU/UFSC
e tem como objetivo reconhecer e homenagear
aqueles que tenham criado e desenvolvido modelos, instrumentos ou práticas de gestão universitária
inovadores, com resultados positivos na comunidade universitária. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 21 de julho de 2017, via formulário
especíﬁco, disponível no site do prêmio, a ser enviado para o e-mail: premiogestaouniversitaria@
gmail.com. O resultado será divulgado no dia 22 de
setembro e a cerimônia de premiação ocorrerá no
dia 22 de novembro de 2017, de forma conjunta à
abertura do XVII Colóquio Internacional de Gestão
Universitária, em Mar del Plata (Argentina). Mais informações podem ser obtidas em: <http://premiogestaouniversitaria2017.paginas.ufsc.br/>

XVII COLÓQUIO INTERNACIONAL EM GESTÃO
UNIVERSITÁRIA (CIGU)
Entre os dias 22 a 24 de novembro de 2017 na cidade
de Mar del Plata – Argentina, será realizado o XVII Colóquio Internacional em Gestão Universitária (CIGU).
Esse é um dos mais importantes eventos internacionais da área de gestão universitária, neste ano,
em sua 17ª edição, o evento tem como objetivos: o
fortalecimento da interface entre as universidades;
a maximização de estudos sobre teorias e modelos
de gestão aplicados às universidades do continente
americano; o aprofundamento da discussão sobre
a vulnerabilidade das instituições universitárias perante as crises e as mudanças que se produzem nos
países das Américas; e a reﬂexão a respeito das es-

tratégias de desenvolvimento para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão em universidades americanas. Este ano o CIGU traz como tema principal a
“Universidade, desenvolvimento e futuro na Sociedade do Conhecimento”. O prazo das submissões de
artigos completos se encerra no dia 6 de agosto de
2017. Para mais informações, acesse o site: <http://
coloquio2017.paginas.ufsc.br/> ou entre em contato
pelo e-mail: 17cigu@gmail.com.

EQUIPE DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAD
VISITA POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA
SAÚDE EM BALNEÁRIO DE PIÇARRAS
No último dia 12, a Coordenação Pedagógica e Administrativa do projeto de extensão do CAD “Curso
de Aperfeiçoamento em Implementação da Política
Nacional de Promoção da Saúde: Programa Academia da Saúde, representada pelo Professor Cassiano
Rech, do Centro de Desportos da UFSC, e pela Supervisora de Curso do LabGestão/CAD/UFSC, Denise
A. Bunn, e a Equipe Técnica do Ministério da Saúde,
representada pelas analistas Gisele Balbino Araújo
Rodrigues e Naiane de Brito Franscischetto Oliveira,
visitaram os polos do Programa Academia da Saúde
implantados no município de Balneário Piçarras com
o objetivo de levantar informações para a produção
de material audiovisual a ser disponibilizado no curso
mencionado, oferecido na modalidade a distância a
servidores do MS em todo o País. Os polos de Piçarras foram indicados pelo Governo do Estado como
experiência exitosa de implantação do Programa em
Santa Catarina. A comitiva MS/UFSC foi recebida pela
Coordenadora do
Programa Academia da Saúde no
município, Talita
Vieira de Souza,
e pelo Secretário
Municipal de Saúde, Vinício José
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dos Santos, que levaram o grupo para conhecer as
atividades desenvolvidas nos polos. “Ficamos impressionadas com a estrutura de serviços e a participação
popular. Esse projeto é um exemplo a ser seguido
no Brasil. É o exemplo de um município que coloca
a teoria em prática”, aﬁrmou a analista Gisele. Para
Talita, “esse reconhecimento é um estímulo à continuidade e à ampliação do trabalho”, que hoje, somente na Academia da Saúde do Centro, oferece gratuitamente à comunidade atividades como Ginástica
Global, Karatê, Pilates, Yoga, Capoeira, Zumba. Ficou
claro a todos que o modelo de gestão participativa
adotado pela Equipe da Atenção Básica da Secretaria
de Saúde em toda a rede de prestação de serviços de
saúde municipal é efetiva, demonstrando excelentes
resultados em prevenção de doenças e promoção da
saúde. “O vídeo a ser gravado nos polos de Piçarras
será fundamental para que os participantes do curso
compreendam as ações estratégicas que envolvem a
implantação e a gestão de um polo em seus respectivos municípios”, explica Denise.

20ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE PESQUISA
PROMOVIDO PELO NÚCLEO ORD
Na última quinta-feira, 8 de junho, aconteceu a 20ª Edição do
Seminário de Pesquisa promovido pelo
Núcleo ORD com a
apresentação dos resultados da pesquisa
de Pós-Doutorado de Matias Poli Sperb, membro do
Núcleo. Nesse evento, o pesquisador apresentou seu
trabalho intitulado: “Economia Solidária, Governança
e Turismo no Âmbito do Desenvolvimento Territorial
Sustentável: Estudo Sobre a Rede Tobterra”. A Rede
Tobterra atua na Área de Preservação da Baleia Franca (APABF), que está localizada na costa centro-sul do
Estado de Santa Catarina, Brasil, onde o turismo de
sol e praia é um dos principais condutores econômicos. O estudo está centrado em organizações de eco-

nomia social que estão desenvolvendo alternativas
de turismo na APABF e nas imediações. Os seminários promovidos pelo ORD também têm como objetivo promover a disseminação da cultura de pesquisa
dentro da Universidade, com espaço aberto para troca de experiências entre pesquisadores, discussões
teórico-metodológicas, desaﬁos do pesquisador no
seu dia a dia, entre outros temas que se fazem presentes no contexto da pesquisa.

ANALISTAS AMBIENTAIS DO ICMBIO
PARTICIPAM DE AULA NO CAD
As turmas da graduação em Administração que estão
fazendo a disciplina Formação Proﬁssional Sustentabilidade com o Professor Mauricio Serva tiveram
no dia 2 de junho uma aula voltada para as questões práticas das políticas de Governança Ambiental
no Brasil. Nesse dia, os alunos dos turnos matutino
e vespertino tiveram a oportunidade de conversar
sobre as questões do desenvolvimento sustentável
com os analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Luís
Otávio da Rocha e Silvio de Souza Junior. Os dois
funcionários do ICMbio, com larga trajetória na entidade, atualmente, desempenham suas atividades
na Estação Ecológica de Carijós em Florianópolis.
Os temas das palestras foram o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), os tipos Unidades
de Conservação (UC) existentes no território brasileiro e, também, as particularidades da prática da
Gestão de uma Unidade de Conservação, atividade
esta já desempenhada pelos dois analistas. A dinâmica proposta foi muito bem recebida pelos alunos
que puderam conversar com os proﬁssionais principalmente sobre questões do cotidiano das atividades
realizadas no território de abrangência das Unidades
de Conservação. Os relatos das experiências da Gestão das UCs apontaram também para a carência de
proﬁssionais da área de Administração no quadro do
ICMBio, demonstrando que a Governança Ambiental
é um campo aberto aos futuros formandos em Administração.
ANIVERSARIANTES DO MÊS
Martin de La Martiniére petroll – dia 11
Patricia Aguiar – dia 14
Rebeca Moraes Ribeiro de Barcellos – dia 15
Larissa Kvitko – dia 22
Evelize Welzel – dia 29

