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INFORMAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO

Você sabia que no site do 
Departamento estão dispo-
níveis diversas orientações 
para os professores? Por 
exemplo: para saber como 
proceder em diversas situ-
ações do nosso coti diano, 
visite a área do site Proce-
dimentos e Formulários. 
Você também pode contri-
buir com o nosso trabalho 
enviando sugestões para o 
e-mail: cad@contato.ufsc.br.
Estamos procurando fa-
zer o melhor para você! 

CAD RECEBE NOVO PROFESSOR DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
MERCADOLÓGICA
No dia 28 de julho, Marco Antonio de 
Moraes Ocke tomou posse do cargo de 
professor efeti vo da área de Administra-
ção Mercadológica do Departamento de 
Ciências da Administração (CAD). Esti ve-
ram presentes na posse, o professor e 
chefe do CAD Eduardo Lobo, o diretor do 
Centro Socioeconômico Irineu Manoel 
de Souza e a vice-reitora Alacoque Loren-
zini Erdmann. O professor Ocke possui 
mestrado em Comunicação e Mídia (2010), pela Universidade Paulista (UNIP), 
e Doutorado em Administração, pela Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA/USP). Seja bem-vindo professor Marco Antonio Ocke! 
Para ter acesso ao Latt es do professor, acesse: <htt p://latt es.cnpq.
br/7119893756332176>. 

CAD DESEJA AS BOAS-VINDAS AOS ESTUDANTES DE 
ADMINISTRAÇÃO 
A Universidade Federal de Santa Cataria retomou suas ati vidades acadêmicas no 
dia 31 de julho, iniciando o semestre leti vo 2017/2. O CAD, referência nacional 
de excelência em ensino, conta com duas graduações: Administração, nas mo-
dalidades presencial e a distância; e Administração Pública a distância, pelo Pro-

grama Nacional de Formação em Adminis-
tração Pública (PNAP), totalizando 1.878 
estudantes regulares. O Departamento 
também oferece a Pós-Graduação em 
Administração (PPGA), com 144 alunos de 
mestrado e doutorado, e o Mestrado Pro-
fi ssional em Administração Universitária 
(PPGAU), com 55 alunos. Desejamos aos 
estudantes um óti mo semestre!

MÊS DE JULHO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO A DISTÂNCIA – UAB
Durante os dias 14 e 15 de julho foram realizados os seminários da UAB 4 
em seis polos distintos: Blumenau, Céu Azul, Lages, São Francisco de Paula, 
Laguna e Canelinha. Foram avaliados 30 trabalhos referentes ao Seminário 
Temático cujo conteúdo foi desenvolvido pela professora Marcia Barros de 
Sales, o tema do seminário tratou da análise ergonômica no ambiente de 
trabalho. Participaram da avaliação os professores: Bernardo Meyer, Maril-
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da Todescat, Rolf Erdmann, Mario Almeida, Edu-
ardo Lobo, Marcos Dalmau e Ani Potrich. Os se-
minários da UAB 3 aconteceram entre os dias 20 
a 22 de julho e foram desenvolvidos pela profes-
sora Cibele Martins, os seminários tiveram como 
tema o projeto de estágio, os 42 trabalhos foram 
apresentados nos polos Cruzeiro do Oeste, Pou-
so Redondo, Tapejara, Itapema e Braço do Norte. 
Os professores avaliadores dessa atividade foram 
Rolf Erdmann, Mario Almeida, Eduardo Lobo, Ra-
phael Schlickmann, Andressa Pacheco, Marcos 
Dalmau e Gabriela Fiates. Em ambos os seminá-
rios nos polos mais distantes, a avaliação foi feita 
por videoconferência e nos mais próximos houve 
a participação  dos professores nos polos. Agra-
decemos a todos os colegas que participaram 
dessa importante  atividade! Ainda sobre os cur-
sos UAB, no dia 18 de julho foi realizada uma reu-
nião por  videoconferência com a coordenação de 
curso e de tutoria com todos os coordenadores 
dos polos e os tutores presenciais da UAB 3 e 4. 
O objetivo foi apresentar a nova equipe de ges-
tão e fazer um levantamento da situação dos po-
los para o desenvolvimento de um plano de ação 
para a atual gestão.

3º SIMPÓSIO AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR (AVALIES)

Nos dias 5 e 6 
de setembro de 
2017 ocorrerá  no 
Auditório da Rei-
toria da Universi-
dade Federal de 

Santa Catarina, o 3o Simpósio Avaliação da Edu-
cação Superior (AVALIES), organizado pelo Ins-
tituto de Pesquisas e Estudos em Administração 
Universitária (INPEAU), sob coordenação-geral 
do professor Rogério da Silva Nunes. O evento 
tem como objetivos estimular a geração do co-
nhecimento em Avaliação Institucional, debater o 
seu estado da arte e provocar a interação entre 

pesquisadores da área, buscando qualificar as 
instituições de educação superior, explorando, 
especialmente, a avaliação externa. O AVALIES 
terá apresentações orais de artigos, conferências, 
painéis e exibição de pôsteres. As edições ante-
riores do evento foram organizadas pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
As inscrições ainda estão disponíveis. A progra-
mação do evento e os trabalhos aprovados para 
apresentação podem ser visualizados no site do 
AVALIES. Para mais informações, acesse: <http://
avalies2017.ufsc.br/> ou entre em contato pelo 
e-mail: 2017avalies@gmail.com.

PROCESSO SELETIVO DO 
PPGAU 2017
O Programa de Pós-Graduação 
em Administração Universitária 
(PPGAU) torna público o Edital n. 01/2017 do pro-
cesso seletivo de candidatos ao Curso de Mestra-
do Profissional em Administração Universitária, 
para o período letivo que terá início em março 
de 2018. O Programa de Pós-Graduação em Ad-
ministração Universitária tem por objetivo formar 
profissionais altamente qualificados, capazes de 
construir novos conhecimentos e práticas em ad-
ministração universitária para o desenvolvimen-
to institucional. Serão oferecidas até 30 (trinta) 
vagas para alunos regulares, respeitando a capa-
cidade de orientação em cada linha de pesquisa. 
As vagas são destinadas a portadores de diploma 
de nível superior, outorgado por Instituições de 
Ensino Superior (IES) e reconhecidos pelo Con-
selho Nacional de Educação (CNE). As inscrições 
ocorrem no período de 22 de setembro a 10 de 
outubro de 2017, na Secretaria do Mestrado Pro-
fissional em Administração, e a relação dos candi-
datos aprovados na primeira etapa será divulgada 
no site: <http://ppgau.ufsc.br> até às 17 horas 
do dia 23 de outubro de 2017. Para mais infor-
mações, acesse o edital: <http://ppgau.ufsc.br/
files/2017/07/Edital-001-2017-v1907c.pdf>.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Denise A. Bunn – dia 2

Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda – dia 4

Irineu Manoel de Souza – dia 5

Roberto da Nova – dia 24


