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Clóvis Luiz Machado-da-Silva e o Observatório

O grupo de pesquisa Observatório da Realidade Organizacional mani-
festa seu reconhecimento ao professor Clóvis L. Machado-da-Silva, por sua 
relevante contribuição aos estudos e pesquisas em administração, bem como 
sua participação em atividades acadêmicas, quer como professor, pesquisador 
e administrador. O professor Clóvis teve também atuação proativa no CNPq, 
na Anpad e em outras instituições voltadas para a área da administração.

Foi como professor do Curso de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Santa Catarina (CPGA/UFSC) e coordenador do Nú-
cleo de Análise, Planejamento e Pesquisa em Organizações (Nappo) que o 
professor Clóvis nos ofereceu ensinamentos, orientação e, especialmente, a 
formação metodológica sólida tão fundamental nas etapas que se seguiram 
em nossa trajetória profissional. Tanto no ensino quanto nas atividades de 
pesquisa, ele sempre demonstrou zelo na orientação metodológica de seus 
alunos, iniciantes no desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Muitos membros do Observatório da Realidade Organizacional foram 
seus alunos, participantes em projetos de pesquisa do Nappo e orientandos em 
dissertações de mestrado e teses de doutorado. Todos guardamos do profes-
sor a imagem do profissional dedicado à formação qualificada dos jovens que 
optaram pela área da administração. Tinha o senso da responsabilidade com 
a produção científica como forma de evolução dos métodos de inovação na 
prática da administração. Independentemente de eventuais posições conceitu-
ais divergentes, reconhecemos o quanto o professor Clóvis foi importante em 
nossa formação e na contribuição que deixou como mestre e pesquisador.

Expressamos o nosso pesar pela lacuna deixada pelo professor Clóvis e 
manifestamos nossa gratidão pelos ensinamentos que nos proporcionou.

Marcelo Milano Falcão Vieira
Cristina Amélia Carvalho
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Rosimeri Carvalho da Silva


