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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EaD DA UFSC
É AVALIADO COMO UM DOS MELHORES DO BRASIL

DESTAQUE

O Ministério da Educação (MEC) analisou 1.207 cursos de graduação a distância em
reprovados. Apenas 13 receberam a nota máxima. Entre os cursos de Administração,
Catarina e o da Universidade de Brasília. Os critérios de avaliação analisaram diferentes
aspectos, como a proposta educacional de ensino e aprendizagem, o sistema de

considerado na avaliação.

FEIRA IH! FORMEI REUNIU EMPRESAS E ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

No dia 27 de março, o Centro Socioeconômico recebeu a segunda edição da feira de
oportunidades Ih! Formei, que atraiu dez
EDITORIAL
empresas interessadas em oferecer vagas de
Cledison A. Marques
estágios, trainees e intercâmbios para os
estudantes da UFSC.
O evento foi
Thaís Ferraz Fernandes
organizado por ex-alunos da Universidade,
hoje empreendedores, em parceria com a
Federação de Empresas Juniores (Fejesc) e com o apoio do CSE e do
CTC. Estudantes interessados em trabalhar em uma das empresas
parceiras da feira ainda podem cadastrar seus currículos no endereço

FORMATURA DAS TURMAS 2012.2

paraninfo da turma presencial, que elegeu o professor Marcos
professores Irineu Manoel de Souza e Maurício Roque Serva de
Oliveira. Entre os paraninfos escolhidos pelos formandos de Ensino a
Rudimar Antunes da Rocha e Mario de Souza Almeida. Os professores
Silva Nunes foram patronos e a professora Gabriela Gonçalves Silveira
Administração parabeniza os 113 formandos deste semestre.

INFORMATIVO
EVENTOS/ACONTECIMENTOS/NOTAS

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O EADSIMP 2013

O Centro de Eventos da UFSC receberá, nos dias 22 e 23 de
maio, o
-

CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq N. 14/2013

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o
-

- do conhecimento. Interessados devem se inscrever na
tras e mesas redondas e é realizado em parceria com o
.
-

FÓRUM UNIVERSIDADE EM DEBATE

redonda que debaterá a socialização de experiências na

sas e Estudos em Administração
Universitária (
), promoveu

feitas no endereço

abril, o professor português Joaquim

PROFESSOR RECEBE BOLSA DE PRODUTIVIDADE
EM PESQUISA NÍVEL 2 DO CNPQ

-

dade em pesquisa. Essa bolsa é oferecida aos pesquisadores que se destacam entre seus pares e tem como critérios uma palestra para os acadêmicos do

PRÊMIO PROFESSOR EDMON DUARTE NADER

Formandos do curso de Ciências da Administração da
UFSC, nas modalidades presencial ou a distância, podem mento da educação superior brasileira, principalmente na
área de gestão de universidades.

lhos de Conclusão de Estágio devem ser indicados pelos
professores orientadores e ter recebido nota igual ou
superior a 9,0. Os critérios de avaliação são a metodologia,
-

SECRETARIA DE EaD MUDOU DE LOCAL

homenagem e, juntamente com o terceiro colocado, receem

ELEIÇÕES NO PPGAU

.

ANIVERSARIANTES DE MARÇO E ABRIL

Morgana Souza
Greici Weinzierl
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