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Constante Inovação leva simulação à
Smartphones e Tablets

E

m abril a Bernard completou mais um ano

mobilidade para alunos e professores. O

de existência. Ao longo destes 19 anos, ela

SADWEB pode ser acessado em qualquer

tem se consolidado como referência na área de

computador conectado à Internet, sem a

Simulação Gerencial. Uma etapa importante

necessidade de instalação de softwares

desta consolidação é a construção da sua sede

adicionais.

própria. Com previsão de conclusão para o
último trimestre deste ano, o prédio abrigará 7
empresas de tecnologia que se uniram em uma
sociedade para a sua construção.

Outra novidade que a Bernard está apresentando
a seus parceiros é uma versão mobile de sua
aplicação web. Com esta ferramenta, os alunos
terão um ambiente para acesso aos relatórios das

Para que a empresa mantenha este status de

simulações, totalmente formulado para

referência, ela mantém uma constante busca

dispositivos móveis, tais como Smartphones e

pela inovação. Esta busca está trazendo

Tablets.

novidades neste semestre, como o lançamento
da nova geração de sistemas de apoio às decisões
– SADs. Eles chegam para revolucionar o uso
dos jogos de empresas no Brasil. Desenvolvido
em plataforma Web, o novo SAD é integrado ao
Websimulador da Bernard, o que garante maior

A Bernard aproveita este espaço para também
divulgar, com grande satisfação, o cliente
acadêmico de número 200. Trata-se da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU, curso
de Engenharia Elétrica.

Entrevista com professor
Romildo da Uniguaçu

Quarta edição do Curso
de Aperfeiçoamento

Em entrevista para o Simulando, o professor
Romildo Lisbôa, das Faculdades Integradas
Vale do Iguaçu, fala sobre a sua metodologia
de avaliação das apresentações finais dos
alunos da disciplina de simulação gerencial .

Em junho a Bernard realizou a 4ª edição do
curso de aperfeiçoamento para os seus
clientes. Realizado em Florianópolis, nas
dependências da empresa, o curso contou
com professores de várias regiões do Brasil.
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FALA PROFESSOR

Entrevista com o professor da Uniguaçu

O

Professor Msc. Romildo João Lisbôa, de
União da Vitória - PR, vem utilizando uma

metodologia inovadora na avaliação das

citadas regularmente na mídia. Eles são oriundos da
indústria, comércio, serviços e instituições financeiras.
S: Qual é a reação dos acadêmicos?

apresentações que os seus alunos fazem ao final da

R: Para os que estão “jogando” é uma experiência única,

disciplina de Simulação Gerencial. Abaixo, um resumo

que transcende a IES, levando a discussão e analise dos

da entrevista que o professor concedeu ao Simulando:
Simulando: Quando e por que o professor
começou a utilizar esta metodologia?

resultados até para eventos festivos e sociais,
aproveitando em muito o ambiente Websimulador.
Para se ter uma noção do envolvimento dos acadêmicos,

Romildo Lisbôa: Passamos a usá-la quando foi

eles ficam ansiosamente esperando a divulgação do

decidido, pelo colegiado, que todos os TCC´s deveriam

resultado de cada decisão. Me acionam via MSN, celular

ser estudos de casos. Isto abriu portas para estágios em

ou outros meios digitais disponíveis para comentários,

empresas regionais. Visando aproveitar esta

dúvidas, próximos passos, etc...

oportunidade, consegui unir dois anseios meus como

S: O que diferencia esta atividade?

profissional docente: trazer renomados empresários

R: Realmente o que diferencia a atividade é o projeto

regionais para dentro da IES para ver os valores aqui

como um todo. Ambiente estrategicamente preparado,

lapidados; e apimentar as decisões das equipes

o software de alto poder de confiabilidade com enorme

visando um estudo mais aprofundado antes das

facilidade de uso, network gerado para a IES e o

decisões. Para os acadêmicos é uma excelente

relacionamento dos acadêmicos com os empresários

oportunidade de aparecer para o mercado de trabalho,

regionais.

como se fosse uma vitrine...

S: Qual o impacto desta atividade na

S: Como é a dinâmica desta atividade?

aproximação da academia ao meio

R: A cada ano de gestão (4 decisões), as assembleias

empresarial?

acontecem no salão nobre da IES, com público de

R: Na Uniguaçu aliamos realidade empresarial a um

período letivo anterior, sempre acompanhados de um

ambiente virtual, gerando impacto positivo tanto para

convidado externo, geralmente um gestor ou

os acadêmicos como em nossos

administrador de empresas regionais. Este convidado

empresários e, sem dúvida,

tem prévio acesso ao ambiente WebSimulador e

encurtando os laços de

analisa a situação de cada empresa. Na assembléia ele

relacionamento. Cremos que

observa o conhecimento e envolvimento de cada

estamos contribuindo de forma

equipe, uma vez que todos os integrantes devem expor

contundente para a formação de

as suas diretorias de forma rápida e objetiva...

profissionais, já os ambientando

S: Qual o perfil dos avaliadores?

com o mundo externo da gestão.

R: Os avaliadores tem geralmente perfil

Acesse a integra desta entrevista em:

empreendedor e são renomadas fontes de inspiração
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Curso de Aperfeiçoamento
Em junho a Bernard realizou mais um curso
de aperfeiçoamento em simulação gerencial.
Estes cursos, oferecidos gratuitamente a cada

especial atenção às atividades complementares.
O resultado do curso foi um sucesso. Além da
renovação dos conceitos, os participantes

semestre, são destinados a professores que

destacaram a importância da troca de

participaram de curso para formação de

experiências entre os docentes de diferentes

coordenadores e utilizam os simuladores da

instituições, abrindo horizontes para novas

Bernard em suas aulas.

formas de aplicação do método.

Em sua 4ª edição, teve como programação
as novidades que a Bernard está preparando
para seus clientes, a apresentação do
SADWEB (sistema de apoio às decisões
desenvolvido para a Internet), e a futura
interface animada para o Websimulador.
Entretanto, o foco central foi a discussão
sobre a parte metodológica de aplicação de
simulação gerencial em sala de aula, com

Ação Bernard Solidária
Na Páscoa deste ano a equipe da Bernard teve

localizada no município de São José, na região da

a satisfação de levar ovos de Páscoa para mais de

grande Florianópolis, atende crianças de 2 a 6

100 crianças da Creche Centro de Educação

anos de idade.

Infantil São Francisco de Assis. A instituição,
Em 2011 a Bernard tem planejadas
outras três ações de responsabilidade
social. Além das já tradicionais visitas a
creches durante o Dia das Crianças e
Natal, a Bernard realizará a ação de
redução do impacto ambiental
“Natureza em Jogo”. No segundo
semestre serão plantadas árvores para
compensar o consumo de papel, energia
elétrica e transporte da empresa.
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Torneio Gerencial 2011

J

á estão abertas as inscrições para mais
uma edição do Torneio Gerencial
organizado pela Bernard. Ele é uma competição
onde os participantes assumem a gestão de
empresas fictícias e disputam prêmios no valor
total de R$ 10.000,00.
O Torneio Gerencial será realizado
exclusivamente para estudantes de cursos de
graduação, técnicos e tecnólogos.
A disputa será realizada em 3 etapas:
classificatória, semifinal e final. Em cada etapa
os participantes terão novos desafios, pois cada
fase será realizada utilizando um simulador
diferente. Na fase classificatória os estudantes
administrarão empresas industriais. Na
semifinal, a disputa ocorrerá em um mercado
formado por empresas comerciais. Já para o
seleto grupo de finalistas, o desafio será
gerenciar grandes empresas prestadoras de
serviços.
Este formato de disputa promete movimentar
os estudantes e exigir destes, a desenvoltura
necessária para se obter o sucesso em cada tipo
de mercado.
As inscrições para o Torneio Gerencial 2011
estarão abertas até o dia 09/09, e devem ser
realizadas no site:

XXII ENANGRAD

A

Bernard confirmou a participação na
XXII edição do Encontro Nacional dos
Cursos de Graduação – ENANGRAD. O evento
será realizado de 23 a 26 de outubro, na cidade
de São Paulo, com o tema
central “O Ensino de
Administração e sua
integração com o
mercado”.
O ENANGRAD é uma
iniciativa da ANGRAD –
Associação Nacional dos
Cursos de Graduação em
Administração, tendo como co-realizadora a
UNINOVE. No evento estarão presentes
palestrantes de renome mundial, debatendo
vários temas do mundo da gestão.
Como de costume, a Bernard marcará
presença no evento, expondo em seu stand toda
a sua linha de simuladores.
Visite-nos e conheça de perto o nosso
trabalho!
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w w w. t o r n e i o g e r e n c i a l . c o m . b r.
Convoque os alunos da sua
instituição a
participar
desta
experiência!
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