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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!

PROFESSOR DO CAD PRESTIGIA A SEMANA DE AVALIAÇÃO UFRGS
O Professor Rogério
Nunes
(CAD/CSE/
UFSC) participou da
Semana de Avaliação
2017 da Universidade
Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) com
o painel “Integração,
Planejamento-Avaliação
Institucional”.
Todos
os anos, a Semana
de Avaliação UFRGS
acontece no mês de
junho e este ano o evento foi realizado entre os dias 26 e 30. O encontro trata
da Avaliação com a Gestão em dois níveis: a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) com a Administração Central da Universidade (Reitor, Vice-Reitor, PróReitores, Secretários, Diretores, entre outros) e os Núcleos de Avaliação das
Unidades (NAUs) com os respectivos gestores (Diretor, Vice-Diretor, Chefes de
Departamentos, Coordenadores de Comissões, entre outros). A primeira fase
do processo de avaliação do encontro tem o objetivo de apresentar análises,
resultados e diagnósticos das avaliações realizadas pela CPA e pelo NAUs, a
partir de dados que foram coletados no ano anterior por meio de questionários.
Na segunda fase do processo
de avaliação, os gestores
planejam e executam ações
com vistas a sanar fragilidades,
melhorando,
assim,
a
qualidade da Universidade.
Para mais informações, acesse o link: <http://www.ufrgs.
br/sai/dados-resultados/semana-de-avaliacao-ufrgs>.

EVENTOS E INFORMES
ADM/UFSC NO PRÊMIO CAPES DE TESE 2017
A tese de Deris Caitano, “No limite da razão – A Tensão, o Deliberar e Phronesis: uma análise pragmática sobre as situações críticas de gestão no trabalho
dos agentes no complexo penitenciário do Estado (COPE)”, foi escolhida como
a melhor tese do CPGA em 2016 e indicada para representar a ADM/UFSC no
Prêmio CAPES de Tese 2017, em Brasília. Criado em 2005, esse Prêmio CAPES é
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outorgado anualmente em reconhecimento às melhores teses de doutorado aprovadas nos cursos de
pós-graduação adimplentes e reconhecidos no Sistema Nacional de Pós-Graduação em cada uma das
48 áreas do conhecimento. Fonte: <http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese>.

PESQUISADORES DO ORD PUBLICAM NA
REVISTA PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO
EM ADMINISTRAÇÃO
O artigo “Guerreiro Ramos: trajetória e
interlocutores”, que faz um resgate histórico do
trabalho de Guerreiro Ramos a partir de entrevistas
realizadas com interlocutores da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e da University of
Southern Califórnia (USC) no ﬁnal dos anos de 1970
e início dos anos de 1980, foi publicado na última
edição da Revista Pensamento Contemporâneo em
Administração, B2 no Qualis. O trabalho de autoria
dos membros do ORD André L. Kopelke, Sergio
L. Boeira e Nadja Aires já havia obtido menção
honrosa na modalidade
de
pesquisador
do
Prêmio Guerreiro Ramos
de Gestão Pública –
2016. Para ter acesso
ao artigo, acesse o link:
<http://www.uff.br/pae/
index.php/pca/article/
view/978>.

V SAAD
Do dia 15 ao dia 17 de agosto acontecerá no auditório do CSE/UFSC a “V Semana Acadêmica de Administração (SAAD)”. Nesse evento, uma das mesas de
conversa discutirá o tema: Política e a Formação da
Administração, que terá como mediador o professor
Raphael Schlickmann (CAD/UFSC), além de três convidados que vão compor a conversa: Leonardo Secchi, professor do curso de Administração Pública da
ESAG/UDESC; Gabriel Marmentini, membro da equipe executiva do Portal Politize; e o vereador Pedrão.
O V SAAD apresenta nessa edição o tema “Os caminhos para uma nova Administração” e terá empresas
de vários setores e portes que complementarão o
que se aprende em sala de aula. Entre os temas que
serão abordados estão: neuromarketing, gestão em
crise, life coaching e business, administração pública,
inovação, empreendedorismo consciente entre outros. A entrada é gratuita, mas, para que as horas dos
estudantes sejam validadas, é necessário doar 1kg de
alimento não perecível. As doações dos alimentos serão feitas para o Projeto Resgate. O horário do evento será das 8h às 12h e das 18h30 às 22h.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Vanêssa Silveira Pereira Simon – dia 11
Pedro Antônio de Melo – dia 19
Juliana Leonardi – dia 24

