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um ano histórico
O ano que se encerra trouxe boas 

novas ao Centro, que novamente 
confirmaram a tradição em excelência 
como principal marca da Esag. 

Aos conceitos máximos obtidos 
pelos alunos no Enade 2012, geran-
do CPC máximo nos três cursos na 
avaliação do Ministério da Educação, 
somou-se a evolução da nossa pós-graduação, com o Mestrado Pro-
fissional subindo de conceito e a aprovação do projeto de doutorado 
no Conselho de Centro. 

A consolidação também de nossas ações de extensão nos permite 
concluir que o Centro avança em todas as dimensões que compõem a 
vida universitária.

Os resultados coroam um período especial para a Esag, em seu quin-
quagésimo ano de existência. A programação do cinquentenário teve 
início no aniversário dos 49 anos e novas realizações acontecerão até 
16 de outubro de 2014, quando se completa o Jubileu de Ouro da Esag.

Assim, é o momento de agradecermos a todos os professores, técni-
cos e estudantes, que com dedicação e comprometimento contribuíram 
juntos com esta gestão para os resultados obtidos.

Aproveito o ensejo para desejar a todos um Natal repleto de ben-
çãos, um excelente fim de ano, e que nos reencontremos na próxima 
temporada para fazer de 2014 um ano histórico para a Esag, pleno 
em realizações.

Mário Cesar Barreto Moraes – Direção Geral da Esag
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cursos DE GraDuaÇÃo

ADMinistrAção 
turmas em dois turnos,  
vespertino e noturno,  
cada uma com 40 vagas. 
Visa formar agentes de mudança 
e de transformação social, que 
entendam o ambiente que os 
cerca, motivados e habilitados 
para trabalhar em equipe, capazes 
de criar e ampliar oportunidades 
de forma consciente, e que se 
fundamentem nos mais modernos 
quadros teóricos e técnicas do 
campo da Administração.
http://www.esag.udesc.br/?id=14

ADMinistrAção PúBliCA 
50 vagas no turno matutino. 
Visa habilitar gestores e profis-
sionais para a coprodução de 
serviços públicos e para a gestão 
de seus sistemas, sejam eles 
órgãos públicos, organizações do 
terceiro setor ou empresas priva-
das comprometidas com ações de 
responsabilidade social. Forma 
profissionais capazes de articular 
as demandas da sociedade e pro-
ver para que o bem comum seja 
propiciado a ela.
http://www.esag.udesc.br/?id=21

EConoMiA
40 vagas no turno matutino. 
Visa formar economistas com 
visão integrada da sociedade, 
do estado e do setor empre-
sarial, habilitados a atuar em 
empresas de diversos portes, 
de gerir recursos de maneira a 
elevar os padrões de excelência 
e produtividade empresarial, 
de analisar problemas econômi-
cos, formular políticas e estra-
tégias, tomar decisões e avaliar 
resultados.
http://www.esag.udesc.br/?id=27

Pelos resultados e 
pela data histórica, 

a Esag vive um 
período especial 
em sua existência

Este informativo destaca atividades 
desenvolvidas durante o segundo 
semestre de 2013 por professores, 
técnicos e alunos de graduação e 
mestrado da Udesc Esag, registradas no 
portal de notícias do centro de ensino.

Leia as edições anteriores em 
http://www.esag.udesc.br/?id=1052
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Pós-GraDuaÇÃo

MEstrADo ProfissionAl
Aprovado pelo CCE/SC em 1997 
e recomendado pela Capes em 
2003, o Mestrado Profissional em 
Administração tem sua área de 
concentração em Gestão Estraté-
gica das Organizações, abrangen-
do duas linhas de pesquisa: Orga-
nizações e tecnologias de gestão; 
e Gestão da Coprodução do Bem 
Público. Oferece 20 vagas.
http://www.esag.udesc.br/?id=208

MEstrADo ACADêMiCo
Aprovado e recomendado pela 
Capes em 2010, o Mestrado 
Acadêmico em Administração 
tem sua área de concentração em 
Organizações e Esfera Pública, 
abrangendo duas linhas de 
pesquisa: Administração Pública 
e Sociedade; e Organizações, 
Tecnologias e Gestão.
Oferece 15 vagas.
http://www.esag.udesc.br/?id=205

Em aDministraÇÃo

O professor Arnaldo José de Lima foi eleito em outubro diretor-geral 
para o quadriênio 2014-1028. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8640

Novos chefias  
de departamento

Foram empossados em 
setembro os novos chefes e 
subchefes de departamentos 
dos cursos da Esag para o 
próximo biênio. 

Painéis abrem programação do cinquentenário
O evento Raízes da Esag – His-

tória e Estórias marcou o aniver-
sário de 49 anos em 16 de ou-
tubro, com três painéis reunindo 
diferentes gerações que fizeram e 
fazem a história do Centro de En-
sino. Quinze palestrantes convida-
dos participaram dos encontros. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8486

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8020

Tradição em excelência
Os cursos da Udesc Esag obtiveram a avaliação 

máxima no Conceito Preliminar de Curso (CPC) de 
2012, divulgado pelo MEC em dezembro – feito al-
cançado por apenas quatro cursos em todo o estado. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9023

Faz parte desse índice o resultado do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes de 2012, 
divulgado em outubro, no qual todos os cursos da 
Esag – Administração Empresarial, Administração 
Pública (em Florianópolis e em Balneário Camboriú) 
e Ciências Econômicas – atingiram o conceito máxi-
mo (5). http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8384

Foi aprovada pelo Consuni a ampliação da oferta do curso de Administração Pública da Esag em 
Florianópolis, com uma nova turma no período noturno. Com 80 vagas oferecidas por semestre, em dois 
períodos, haverá ingresso anual de 160 estudantes. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9055

Os cursos também foram bem avaliados em agosto pelo Guia do Estudante 2013. 
 http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7936

Total de notícias publicadas 
pela Ascom Esag em 2013: 402

Dezembro ....................................30
Novembro ....................................49
Outubro .........................................50
Setembro ......................................52
Agosto ...........................................47
Julho ..............................................29
Junho .............................................41
Maio ...............................................44
Abril ................................................18
Março .............................................24
Fevereiro ......................................18
Acesse as notícias em 
http://www.esag.udesc.br
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Reestruturação administrativa da CGJ/SC
Foi entregue em setembro, em reunião com desembargador Van-

derlei Romer e demais juízes-corregedores, o relatório final com 
a proposta de reestruturação administrativa da Corregedoria-Geral 
de Justiça (CGJ) de Santa Catarina, elaborado desde março por uma 
equipe da Esag. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8247

Em dezembro o projeto foi apresentado ao novo corpo diretivo 
do Tribunal de Justiça. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9066

Egresso ilustre da Esag, Eurides Antunes Severo doou 
em outubro exemplares de sua biografia ao acervo da 
Biblioteca Universitária. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8510

Esag no Enangrad
Professores e acadêmicos participaram em outubro do 24º Encontro Nacional 

dos Cursos de Graduação em Administração (Enangrad), que reuniu em Florianópo-
lis mais de mil estudantes e profissionais para debater inovação e aprendizagem na 
área. Durante o evento, o professor Mário César Barreto Moraes, diretor Geral da 
Esag, foi eleito presidente da Angrad. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8366

Encontro de estágio na Fiesc
Docentes da Udesc Esag participaram em agosto do 

3º Encontro Estadual de Estágio, promovido pelo IEL/SC 
e pelo Fórum de Estágio de Santa Catarina, na Fiesc. O 
professor Nério Amboni coordenou um grupo de trabalho 
sobre interação entre academia e indústria. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7909

Curso online Bota pra Fazer, iniciativa 
da Endeavor em parceria com 

o Sebrae para capacitar futuros 
empreendedores, vai disponibilizar 
mil vagas para alunos da Udesc em 
2014 – as inscrições encerraram em 

dezembro. Professores da Esag foram 
capacitados para atuar no programa. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9030

Sinapse de Inovação
Palestras marcaram o lançamento da quar-

ta operação do programa Sinapse de Inova-
ção no auditório da Udesc Esag, em agosto. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7854

O trabalho desenvolvido em 
2012 pelo professor Eduardo 
Jara e premiado no Concurso 

Cultural Práticas de Educação para 
Sustentabilidade ganhou destaque 

no site do Ano Internacional da 
Estatística.  

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8336
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Jogos de Integração dos Servidores 
Professores e técnicos participaram em novembro 

da 9ª edição do Jisudesc, na sede da Affesc, em Floria-
nópolis. A Esag teve representantes premiados na nata-

ção, taco, futebol de salão, futebol suíço sênior e corrida, 
e participantes também no vôlei, tênis de mesa e pebo-
lim. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8681

A técnica Andréa Dobes foi eleita pelo centro para a homenagem da  
Medalha do Mérito Funcional Alice Guilhon Gonzaga Petrelli de 2013.

Vivendo Bem Udesc
O encerramento do programa, em de-

zembro, foi marcado por homenagens 
aos palestrantes que contribuíram para 
sua realização durante o ano e por uma 
palestra-show. Muitos dos 25 eventos 
promovidos no segundo semestre foram 
na Esag, entre eles as palestras de Ca-
roline Costa (sobre fisioterapia, self-coa-
ching e qualidade de vida), da blogueira 
Flavia Flores (quimioterapia e beleza) e 
do psicólogo Dennis Meneses (desafios 
do homem contemporâneo). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9024

Modernização do cálculo 
do custo de vida da Capital

A modernização do sistema utilizado para o cál-
culo do custo de vida de Florianópolis foi tema de 
uma reunião em agosto entre representantes da 
Esag e do Ceavi. O projeto visa desenvolver um 
novo software para gerar o índice, calculado com 
exclusividade pelo centro de ensino desde 1968. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7858

Novos ouvidores foram treinados em novembro pelo ouvidor geral do Estado. Na Esag, foi 
indicado o jornalista Gustavo Cabral Vaz. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8897

COnECtE!
COORdENAdORIA dE ExTENSãO dA ESAG: 
http://extensaoesag.blogspot.com.br
ESAG SêNIOR: http://esagsr.blogspot.com.br
ESCRITóRIO dE PROJETOS PMO ESAG: http://www.pmoesag.com.br
LABORATóRIO dE APRENdIzAGEM EM SERVIçOS PúBLICOS: 
www.lasp-esag.blogspot.com
OBSERVATóRIO ECONôMICO: 
http://observatorioeconomic.wix.com/esag
ESAG JR: http://www.esagjr.com.br
BLOG dO dAP: http://administracaopublica.org
GESTãO dE ESPAçOS URBANOS E POLíTICAS PúBLICAS: 
http://geurbesag.blogspot.com.br
GRUPO POLITEA: http://coproducaopublica.blogspot.com.br
CENTRO ACAdêMICO dE ECONOMIA CAdE: www.cade.ecn.br
hABILLIS ATELIê dE ECONOMIA E FINANçAS: 
http://programahabilis.wix.com/habilis
NúCLEO dE INOVAçõES SOCIAIS NA ESFERA PúBLICA (NISP): 
http://www.blogdonisp.com.br
ESAG COMUNIdAdE: http://esagcomunidade.blogspot.com.br/
AtItUDES EMpRESARIAIS: 
http://atitudesempresarias.blogspot.com.br/
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Visita ao CRA-SC 
Alunos ingressantes de Administração conhe-

ceram em agosto a sede do CRA-SC e assistiram 
a uma palestra com o diretor de Desenvolvimen-
to Institucional, administrador Ildemar Cassias.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7669

Trote solidário tem ação ambiental na praia da Joaquina

Oportunidades fora de sala
Uma série de oficinas em agosto divulgaram para os 

calouros dos três cursos as oportunidades em atividades 
de pesquisa, extensão e estágio, com participação de aca-
dêmicos compartilhando suas experiências com os novos 
alunos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7634

Pelo segundo semestre seguido, o padre Vilson Groh proferiu, em agosto, a palestra de recepção 
aos calouros do curso de Administração Pública. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7646

Você sabia?
O trote solidário (ou cidadão) é realizado na Esag há 11 anos, desde o segun-
do semestre de 2002. O egresso Gabriel Geller, calouro em 2002/1, lembra 
de ter sido “vítima” da última edição do “trote sujo”, antes de participar da 
mudança - o presidente do Daag na época era Alexandre Mallon e o diretor-
-Geral da Esag o professor Amílton Giácomo Tomasi. O primeiro trote solidá-
rio visitou uma escola pública da Capital para plantio de árvores, pintura de 
um muro e outras atividades com os alunos, e no semestre seguinte, como 
parte da campanha nacional “Trote Cidadão”, da Fenead, os calouros partici-
param de uma coleta de lixo na praia do Moçambique.

Um mutirão de limpeza na praia da Joaquina mar-
cou o início das aulas em julho para quase uma cen-
tena de novos alunos dos três cursos. A iniciativa foi 

do DAAG, com apoio do CACIJ e do CAdE), em parceria 
com o Projeto Route. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7572
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Administração Pública 
em Balneário Camboriú
gradua 20 bacharéis

A cerimônia de colação de grau da turma 
2013/1 do curso de graduação em Adminis-
tração Pública em Balneário Camboriú, em 
agosto, formou 20 profissionais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7959

Cerimônia em Florianópolis forma 97 profissionais em agosto

tCC premiado em concurso estadual 
Administradora recém-formada pela Udesc Esag, Luiza Silva 

Balthazar conquistou o primeiro lugar no Concurso Estadual de 
Trabalhos Acadêmicos de Propriedade Intelectual, promovido pelo 
Conselho Estadual de Combate à Pirataria, com artigo elaborado 
a partir de seu TCC. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8638

projeto em concurso internacional 
O administrador Jorge Henrique da Silva, egresso da Udesc Esag, 

foi um dos idealizadores da ferramenta Adoption in Brazil (Adoção no 
Brasil), projeto premiado no concurso internacional QlikView Open Data 
Challenge. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8999

Em seu último semestre como estudante da Esag, Jorge Henrique 
participou de um programa de mobilidade acadêmica na Central Con-
necticut State University e foi incluído na lista do reitor por seu desem-
penho. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8569

Esagueaños na AB InBev
Dois paraguaios graduados em Administração Empresarial pela 

Esag foram contratados pela AB InBev, uma das cinco maiores 
companhias do mundo na fabricação de bens de consumo. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7439

A cerimônia de colação de grau das turmas dos três 
cursos de Florianópolis  que concluíram a graduação em 
2013/1 foi realizada em agosto, formando 97 profissio-

nais: 59 em Administração, 25 em Administração Públi-
ca e 13 em Ciências Econômicas.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7734

Formanda de Administração Pública da Udesc é selecionada por multinacional de consultoria 
Ernst & Young. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7809
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Apoio à causa animal
O Projeto Pelos & Apelos, de 

40 estudantes do 8º termo no-
turno de Administração, apoiou 
neste semestre as ações da Or-
ganização Bem Animal (OBA), 
que desenvolve atividades em 
prol da causa animal em Flo-
rianópolis. A principal meta foi 
a aquisição de um novo veículo 
para a entidade, entregue em de-
zembro. Os estudantes também 
participaram de 12 encontros 
da Cão Terapia, que promove a 
socialização entre voluntários e 
animais disponíveis para ado-
ção no Centro de Controle de Zoonoses da Capital. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8942

Incentivo à 
agroecologia

nova sede para 
associação beneficente

O Projeto Correndo Atrás, de 42 
estudantes do 7º termo noturno de 
Administração, viabilizou a reforma e 
ampliação da sede da Associação Atlé-
tica Esportiva Infantil Vento Sul, que 

há 11 anos realiza trabalho social no 
Alto da Caieira do Saco dos Limões. 
No local são oferecidas atividades 
esportivas, especialmente treino de 
corrida, e refeições para 68 crian-
ças e adolescentes. Também foram 
doados acessórios para atividades 
físicas - uniformes, calçados e meias 
- e itens como mochilas e material 

escolar. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8941

O Projeto Virando a Mesa, de 
42 alunos do 7º e 8º termos ves-
pertinos de Administração, foi re-
alizado em parceria com o Centro 
de Estudos e Promoção da Agri-
cultura de Grupo (Cepagro) e bus-
cou incentivar a adoção da agro-
ecologia na Grande Florianópolis. 
A principal meta foi a aquisição 
de uma câmara fria para um box usado por agricul-
tores familiares que investem no cultivo de produtos 
orgânicos, entregue em novembro. O projeto também 
apoiou a capacitação de professores da rede pública. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8903

tocando Vidas
A Associação Novo Al-

vorecer inaugurou as novas 
instalações de sua sede, re-
formada com apoio do Pro-
jeto Tocando Vidas, promo-
vido no primeiro semestre 
por estudantes de Adminis-
tração. A melhora na estru-
tura física ampliou a capacidade e a qualidade do 
atendimento ofertado às crianças da Vila Apare-
cida. No local são oferecidas refeições, aulas de 
reforço escolar e música, especialmente violino. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9054



9 | Informe Dezembro 2013

Homenagem na Câmara Municipal
O professor Leandro Schmitz foi homena-

geado durante sessão da Câmara Municipal de 
Florianópolis, em setembro, por seu trabalho na 
disciplina Gerenciamento de Projetos. A meto-
dologia inovadora que ele desenvolve no ensi-
no da Administração tem significativo impacto 
social: desde 2005, seus alunos promoveram 
40 projetos sociais, beneficiando mais de 20 
entidades. A mesma sessão da Câmara home-
nageou o aniversário de 48 anos da Udesc. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8092

Esaguianos na ESpM 

Cinco estudantes foram selecionados para estudar 
na unidade paulista da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing no primeiro semestre de 2014. Mais de 
dez acadêmicos da Esag já aproveitaram a oportuni-
dade de estudar na instituição desde que o convênio 
de mobilidade acadêmica foi firmado, em agosto de 
2012.  http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8642

EMPrEEnDEDorisMo 
Uma palestra sobre 
empreendedorismo 

foi proferida em 
setembro pelo contador 
Vicente Sevilha Junior, 

consultor da Fiesc e 
autor do livro “Assim 
nasce uma empresa”.

Representantes da Fundação Certi visitaram a 
Esag em setembro para divulgar o programa 
de estágio Training of Professionals (ToP). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8010

Alunos de Administração conheceram 
em novembro a unidade da Intelbras. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8810

Aluna ganha bolsa para estudar na Espanha em 2014: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8170

Aluno é contemplado com bolsa Prome para 2014/1: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7886

Estágio na França
Nos últimos três anos, sete 

acadêmicos dos três cursos da 
Udesc Esag estagiaram na sede 
da francesa Airbus, maior fabri-
cante mundial de aviões comer-
ciais, em Toulouse.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7776

Aluno de 
Administração Pública 
da Udesc faz estágio 

de curta duração 
na Câmara dos 

Deputados e relata 
experiência em blog. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7783

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7799



Informe Dezembro 2013 | 10

Segunda edição da Semana Acadêmica de Economia 

Vinte anos de Esag Jr
A Esag Jr comemorou seu aniversário de 20 anos em setembro com o ci-

clo de palestras Vai Lá e Faz, com 14 apresentações no centro de ensino em 
três dias, e um evento para convidados na Fiesc, com apresentação de resul-
tados, de um vídeo comemorativo e uma palestra da consultora em Coaching 
Executivo Vanessa Tobias. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8120

Semana Global de Empreendedorismo
A Semana Global de Empreendedorismo teve três 

palestras na Udesc Esag, em novembro, com a apre-
sentação de cases nacionais de sucesso. Participaram 

Rafael Bottos (Welle Laser), Bruno Malhado (My Reks) 
e o egresso Ricardo Henrique Ramos (Nanovetores).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8816

Também em setembro, a Esag Jr foi premiada em encontro da Fejesc, em Florianópolis, com 
cerca de 20 empresas juniores de diversas instituições de ensino. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8157

A 2ª Semana Acadêmica de Economia contou com 
duas palestras: a primeira sobre ações de extensão 
desenvolvidas no centro de ensino e relacionadas 

ao curso, e a segunda do professor Antony Peter 
Mueller, sobre modelos macroeconômicos. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8246.
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ENEAP EM MINAS GERAIS – Cerca de 80 
acadêmicos de Administração Pública em Flo-
rianópolis e Balneário Camboriú participaram 
em agosto do 12º Eneap, em Caeté, Minas Gerais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7822

FóRUM dE GESTãO PúBLICA 
Acadêmicos do primeiro termo do curso de Administração 

Pública participaram do segundo Fórum Catarinense de Ges-
tão Pública, na Celesc, em novembro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8779

papel do  
gestor público

A diretora da Esaf em Minas 
Gerais, professora Anna Carla 
Duarte Chrispim, proferiu 
palestra sobre o papel do gestor 
público no século 21 e sua 
relação com a sustentabilidade 
socioeconômica, ambiental e 
cultural, em outubro.

Campanha por crematório 
público na Capital

Alunos de Administração Pública promoveram nes-
te semestre o Projeto Prosseguir, com uma campanha 
pela implantação de um crematório público municipal em 
Florianópolis. A iniciativa e integrou a disciplina de Políti-
cas Públicas, ministrada pelo professor Leonardo Secchi.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8844

Oficina do Social 
Good Lab na Esag

O projeto Social Good Lab, 
iniciativa do programa Social Good 
Brasil que incentiva a criação de 
negócios sociais inovadores, foi 
divulgado em agosto na Udesc Esag. 
Alguns acadêmicos participaram 
depois do laboratório, realizado 
entre setembro e dezembro.  

Aluno da Udesc Esag foi um dos 60 
classificados pelo Instituto Elos para o 
programa Guerreiros sem Armas 2014. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8713 http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8488

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7861
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Apoio ao Prêmio Boas Práticas em Saúde de Florianópolis

diagnósticos para a Prefeitura de Camboriú 
Alunos de Administração Pública realizaram este ano uma 

série de trabalhos acadêmicos na Prefeitura de Camboriú, vi-
sando traçar uma análise geral das secretarias municipais de 
Administração, Saúde, Educação e Assistência Social. Estudos 
servirão de subsídio para a proposição de melhorias nas con-
dições de trabalho dos servidores e nos serviços prestados os 
cidadãos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8776

Plano de Saúde da Capital 
Quatro formandos de Administração 

Pública contribuíram ao longo do segun-
do semestre do processo para elabora-
ção do Plano Municipal de Saúde de Flo-
rianópolis, em trabalho interdisciplinar 
coordenado pelas professoras Sulivan 
Fischer e Paula Schommer.

trilha histórica em Ratones 
As turmas do primeiro e sétimo termos de Administração Pú-

blica realizaram ações de reconhecimento e mapeamento da tri-
lha que liga Ratones à praia do Saquinho, na Costa da Lagoa da 
Conceição. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8813

A Esag segundo  
o Gespública

Uma turma de 35 alunos do quinto ter-
mo de Administração Pública apresentou 
ao grupo gestor da Esag, em dezembro, 
um relatório de gestão do centro de ensi-
no seguindo as orientações do programa 
do governo federal Gespública. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9006

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8757

Alunos e docentes de Administração Pública da Udesc 
Esag participaram pelo segundo ano seguido do Prêmio 
de Boas Práticas em Saúde de Florianópolis, concluído 
em dezembro, na Alesc. Além de atuar na organização do 

Prêmio e do evento final, o centro de ensino constribuiu 
no desenvolvimento de práticas apresentadas e premia-
das pela iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde da 
Capital. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8979

A participação da Udesc Esag no Prêmio foi tema de edições dos programas Conexão 
Pública (TVAL) e Nas Entrelinhas, produzido pelo Laboratório de Aprendizagem em 

Serviços Públicos e transmitido na rádio Udesc. http://lasp-esag.blogspot.com.br
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23º Seminário de Iniciação Científica na Udesc Esag
Trinta e dois acadêmicos apresentaram resultados de 17 projetos de pesquisa no 23º Seminário de Inicia-

ção Científica (SIC) na Esag, em setembro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8167

PRêMIO dE ECONOMIA – Pesquisadores 
da Esag venceram o IV Prêmio BRDE de De-
senvolvimento, com um estudo desenvolvido 
pelo Grupo de Economia Aplicada, que mapeou 
os principais clusters produtivos catarinenses.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7721

O projeto do curso de Doutorado em Administração a ser oferecido pela Esag foi aprovado 
no Concentro em outubro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8487

Pós-graduação para oficiais superiores do Corpo de Bombeiros

O presidente do TCE-SC, Salomão Ribas Junior proferiu palestra em novembro aos oficiais do 
CBMSC que cursam pós-graduação pela Udesc Esag. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8938

A aula inaugural do Curso de Especialização (Pós-
-Graduação lato sensu) em Gestão Pública: Estudos 
Estratégicos no Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina, com assinatura do termo de cooperação e 
apresentação dos alunos, foi realizada em outubro no 
auditório. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8501

Este é o segundo curso customizado pelo centro 
de ensino para o CBMSC este ano. No primeiro, entre 
abril e agosto, 22 oficiais intermediários (capitães) 
fizeram especialização em Gestão Pública com ênfase 
à Atividade de Bombeiro Militar.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7659

Três alunos bolsistas foram contemplados com o Prêmio Jovem Pesquisador. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8420

ExEMPLO ALEMãO – Evento da coordenação do Mestra-
do e do grupo de pesquisa Callipolis, em outubro, promoveu 
debate com participação do professor convidado Leo Kissler, 
da Universidade de Marburg. O professor Francisco Gabriel 
Heidemann, voluntário da pós-graduação da Esag, também 
participou. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8928
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ACADÊMICO

Ilane Frank Dias: As racionalidades instrumental e substantiva nos 
diferentes níveis de tomada de decisão de uma Escola de Samba: 
um estudo de caso na escola de samba União da Ilha da Magia. 
Orientador Prof. Mário Cesar Barreto Moraes
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8112

Keliton da Silva Ferreira: Mudança Estratégica em ambiente 
de alta informalidade: um estudo em empresas na Fronteira 
Amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia. Orientador Prof. Éverton 
Luís Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8362

Gisele Matos Lima: Os conteúdos de Administração dos Cursos de 
Moda e as demandas da indústria do vestuário. Orientador Prof. Mário 
Cesar Barreto Moraes. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8593

Maria Leticia Barbosa Xavier: Avaliação do resultado do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) junto às cooperativas 
de agricultores familiares de Santa Catarina. Orientadora Profª. 
Maria Carolina Martinez Andion
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8593

Alfredo Ribeiro Cárdenas: A atuação de gestores esportivos e a 
formação, relacionada à gestão, oferecida em cursos de graduação 
em Educação Física. Orientadora Profª. Simone Ghisi Feuerchütte
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8993

Paulo Gustavo Magella de Faria Quinan: Engenharia de Requisitos 
de Stakeholders de Sistemas de TIC na Gestão do Trabalho 
Colaborativo do API.nano. Orientador Prof. Júlio da Silva Dias
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9079

PROFISSIONAL

Rosângela Klumb: Inovação no setor público: proposições para 
a intensificação da capacidade de inovação no Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina. Orientadora Profª. Micheline Gaia 
Hoffmann. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8490

Pedro Girardello da Costa: Uma análise custo benefício do 
modelo de cogestão prisional de Santa Catarina. Orientadora Prof. 
Leonardo Secchi. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8529

Fábio Viana Gama: Processo de captação de novas oportunidades 
no desenvolvimento de produtos: o caso da indústria de motores 
elétricos. Orientador Prof. Nério Amboni
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8944

Cláudia Regina Sardá Vieira: Proposta de um conjunto de ações 
para aprimorar o processo de prestação dos serviços do segmento 
Marketing Direto. Orientadora Profª. Jane Iara Pereira da Costa
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8965

Graziela Marconcini Semann: Profissionalização de empresas 
familiares no município de Rio do Sul (SC): os casos da Metalúrgica 
Riosulense S/A e da Pamplona Alimentos S/A. Orientadora Profª. 
Simone Ghisi Feuerchütte 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9060

Francieli Murila Ferreira: Propensão de consumo verde no 
Turismo: um estudo com clientes do SBTUR. Orientador Prof. 
Éverton Luis Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9079

Juliana Przybylsca Yañez Silva: Capacidade de inovação em 
organizações públicas: uma proposta analítica a partir de um 
estudo de caso. Orientadora Profª. Paula Chies Schommer
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9091

DEfEsAs MEstrADo EM ADMinistrAção 2013/2

nOVAS tURMAS DOS MEStRADOS
Foi realizada em setembro a aula inaugural da 
11ª turma de Mestrado Profissional e da 3ª tur-
ma do Mestrado Acadêmico em Administração, 
com participação de docentes e depoimentos 
de alunos de turmas em andamento. O processo 
seletivo foi realizado entre junho e setembro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8138

Mestrado Profissional em 
Administração da Udesc Esag 
evolui para o conceito 4 em 

Avaliação Trienal realizada pela 
Capes e divulgada em dezembro.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9046

SEMInáRIO nISp/ORD
Pesquisadores ligados ao Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Inovações Sociais na Esfera Públi-
ca (Nisp), da Udesc Esag, e ao Núcleo Organi-
zações Racionalidade e Desenvolvimento (ORD), 
da UFSC, participaram em dezembro de um se-
minário para apresentação e debate de estudos 
em andamento. O encontro contou com a pre-
sença do professor Rafael Alcadipani, da pós-
-graduação da FGV/SP.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9012

pesquisadores do grupo politeia realizaram em 
dezembro um estudo de percepção cidadã sobre 
qualidade de vida e bem-estar com moradores 
de Florianópolis. O trabalho integrou os prepara-
tivos para o lançamento do Observatório Floripa 
Cidadã, em março de 2014. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9014
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Cerca de 400 professores e alunos 
envolvidos com ações de extensão de 

centros da Udesc se reuniram na Udesc Cefid 
em novembro, por dois dias, para apresentar 

os projetos executados em 2013. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8759

Apresentação de ações e pesquisa na Celesc

Curso Esag Sênior forma 12ª turma

A professora Emiliana Debetir lançou no encerramento do curso Esag Sênior um livro sobre 
aposentadoria, publicado pela Editora da Udesc. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8896

O curso Esag Sênior, que oferece Formação Comple-
mentar em Administração para maiores de 45 anos, 
formou em dezembro sua 12ª turma, em cerimônia 
que lotou o auditório. Criado em 2003, o programa  de 
extensão é coordenado pela professora Giselle Kers-
ten. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9007

Em novembro, foram realizadas as apresentações de 
projetos desenvolvidos ao longo do ano, nas vertentes 
de empreendedorismo e voluntariado. Entre as ações so-

ciais, houve iniciativas em prol da Casa do Oleiro (de tra-
tamento de dependentes químicos), do Lar Irmão Erasto 
(da Serte, para idosos) e do Centro Vivencial da Pessoa 
Idosa. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8929

Entre as atividades complementares, foram reali-
zadas três visitas técnicas - ao Centro de Visualização 
Floripa Interativa e às empresas Tigre e Dudalina - e 
quatro workshops, de reciclagem e voluntariado, dan-
ça, plano de negócios e negócios sociais.

Ações de extensão e estudo sobre clusters realiza-
dos na Esag foram apresentados na Centrais Elétricas 
de Santa Catarina (Celesc) em outubro. Foram abor-
dados: o cálculo do custo de vida de Florianópolis, 
feito com exclusividade pela Udesc Esag desde 1968; 

o programa de extensão Observatório de Conjuntura 
Econômica (Poce), com seus três boletins de conjuntu-
ra econômica; e o trabalho vencedor do Prêmio BRDE 
de Desenvolvimento, de pesquisadores do centro de 
ensino. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8555
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O lançamento do Observatório Floripa Cidadã está previsto para março de 2014.

Cursos de avaliação econômica de projetos 
sociais em parceria com Fundação Itaú Social

Udesc Esag acompanha plano de 
metas da prefeitura de Florianópolis

Representantes da Udesc Esag participaram ao longo do semes-
tre das audiências públicas sobre o plano de metas da prefeitura 
de Florianópolis. A criação do Observatório Floripa Cidadã, parce-
ria entre a Esag e o Movimento Floripa Te Quero Bem, foi um dos 
temas dos encontros. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8289

pMO Esag completa quatro anos

O PMO Esag recebeu em setembro e novembro representantes das Prefeituras de Palhoça 
(http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8026) e de Maceió (http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8949), 

que pretendem implantar órgãos nos mesmos moldes do existente na Esag. 

O Escritório de projetos PMO Esag completou quatro anos em agosto 
e, entre as atividades do segundo semestre,  promoveu em setembro o 
II Workshop de Projetos voltado a organizações do terceiro setor, com 
participação de mais de uma centena de gestores, representantes de 
entidades e acadêmicos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8272

A Udesc Esag e a Fundação Itaú Social forma-
lizaram com um convênio a parceria mantida há 
quatro anos entre as instituições, que propor-
cionou a realização de diversas ações de exten-
são por meio do programa Esag Comunidade. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8864

Uma das atividades promovidas pela parceria 
no segundo semestre foi a segunda edição do curso 

de extensão de Formação Básica para Avaliadores 
na Esag, entre agosto e novembro, com 35 alunos. 
O encerramento teve apresentação de sete traba-
lhos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8814

Em setembro também houve uma uma oficina 
sobre o tema, voltada a representantes de organi-
zações públicas e do terceiro setor. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8210
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Seminário aborda 
projeto de reforma política

O juiz Marlon Reis palestrou no auditório em agosto sobre 
leis criadas por iniciativa popular e pediu adesão à campanha 
pelo Projeto Eleições Limpas. O evento foi promovido pelo Nú-
cleo de Pesquisa e Extensão sobre Inovações Sociais na Esfe-
ra Pública (Nisp). http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7800

Cidadania é Direito

Combate à Corrupção
Duas ações planejadas pelo Fórum 

Permanente de Combate à Corrupção de 
Florianópolis para 2014, com participação 
de representantes da Udesc Esag, foram 
apresentadas em evento pelo Dia Interna-
cional contra a Corrupção, em dezembro, 
no TCE/SC. O Fórum retomou suas ativi-
dades com encontros a partir de outubro.

Docentes da Udesc Esag 
participaram de assembleia 

do Observatório Social de 
Florianópolis, no centro de  
ensino, em dezembro, para  

eleição dos Conselhos de  
Administração e Fiscal. 

4º Encontro de Cidadania e Educação Fiscal
Estudantes do terceiro ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Leonor de Barros participaram em 
outubro do 4º Encontro de Cidadania e Educação Fis-
cal, na Esag. Foram abordados temas como corrupção, 
acesso à informação e controle social. Este foi o quar-

to ano que o evento foi promovido pelo programa de 
extensão Laboratório de Aprendizagem em Serviços 
Públicos (Lasp), com participação de diferentes ór-
gãos, como CGU, Ministério Público de Contas e OSF. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8405

Alunos do Colégio Leonor de Barros também parti-
ciparam em setembro de uma série de palestras sobre 
noções básicas de Direito, ministradas pela professora 

Denise Pinheiro e promovidas pelo projeto de extensão 
Cidadania é Direito, vinculado ao programa Esag Co-
munidade. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8187

 http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9036

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9043

o programa Conexão Pública, da TVAL, uma 
parceria com a Escola do Legislativo e o curso de 
Administração Pública da Udesc Esag, por meio 
do programa de extensão Lasp, completou 50 
edições em dezembro. Transmitido às segundas-
feiras, às 13h, o programa é disponibilizado 
no portal da Agência Alesc (inclusive para 
download) e nos blogs do DAP e do Lasp. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9107
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Ferramentas estatísticas 
para professores e técnicos

Planejamento financeiro 
pessoal para servidores

Servidores da Esag, incluindo os alunos do 
curso de capacitação de técnicos, participaram 
em novembro de uma oficina de Planejamento 
Financeiro Pessoal. A atividade foi promovida 
pelo projeto de extensão Decifra (D$) Econo-
mia e Finanças, vinculado ao programa Habilis. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8947

Atitudes empresariais 
completa cem programas

O programa Atitudes Empresariais, transmitido pela 
rádio Udesc FM e produzido pelo projeto de extensão 
A Competitividade Empresarial em Debate, coordenado 
pelo professor José Luiz Fonseca da Silva Filho, com-
pletou cem edições em novembro. O centésimo progra-
ma entrevistou estudantes da Udesc Esag engajados 
nos projetos Correndo Atrás, Pelos & Apelos e Virando a 
Mesa, realizados neste semestre.

Esag no Udesc Cidadania
Cinco edições do programa Udesc Cidadania, pro-

duzido pela jornalista Sheila Deretti na rádio Udesc 
FM, abordaram ações de extensão desenvolvidas na 
Esag neste ano. Foram tema de entrevistas o Proje-
to Prosseguir (de alunos da Administração Pública), 
Projeto Correndo Atrás (de alunos da Administração), 
Gerenciamento de Projetos (prof. Leandro Schmitz), 
PMO Esag (prof. Carlos Roberto de Rolt) e Esag Sê-
nior (profa. Gisele Kersten). Ouça as entrevistas em 
http://www.udesc.br/?id=1369

parceria com a 
Prefeitura de Biguaçu 

A Udesc Esag e a Prefeitura de Biguaçu formali-
zaram em novembro uma parceria de cooperação 
técnica para desenvolver ações voltadas à popu-
lação, à administração pública e ao Terceiro Setor 
no município. A iniciativa partiu do programa de 
extensão Habilis e do projeto Bússola Municipal. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8789

Uma oficina de investimentos no 
mercado financeiro ministrada pelo 
especialista Deonir Tomaselli teve 
dois encontros no laboratório da 

Esag, em setembro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8262

Foram realizadas em setembro e outubro seis oficinas de ca-
pacitação sobre métodos quantitativos, voltadas a professores e 
técnicos. Ministraram os encontros os professores Eduardo Jara, 
Fernando Pozzobon, Adriano de Amarante, Johan Hendrik Poker Jr 
(Unicamp) e o economista Filipe Ramos da Silva, egresso da Esag.  A 
iniciativa foi do Projeto Comunidade de Práticas. http://www.esag.
udesc.br/?idnoticia=8126
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Outras ações de extensão em andamento na Udesc Esag: projeto Ferramentas tecnológicas, coordena-
do pelo professor Júlio da Silva Dias, e projeto Cartilhas e Artigos, coordenado pela professora Emiliana Debetir.

3Um vídeo 
produzido
pelo Movimento 
da Juventude 
da Grande 
Florianópolis 
registra o Dia 
das Crianças nos 
Ratones.

Assessoria ambiental para ACIF
Acadêmicos da Udesc Esag apresentaram à diretoria da ACIF, em 

agosto, o relatório de uma assessoria ambiental desenvolvida para 
a entidade por alunos do curso de Administração Pública. O estudo 
realizado entre 2012 e 2013 está servindo de base para implan-
tação de um sistema de gestão ambiental na entidade, e foi desen-
volvido no âmbito do projeto de extensão Esag SocioAmbiental, 
coordenado pelo professor Daniel Pinheiro, que integra o progra-
ma Esag Comunidade. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7876

Um passeio ciclístico integrando as duas principais instituições públicas de ensino 
superior do estado - a Udesc e a UFSC - marcou a abertura da Semana Lixo Zero, evento 

multidisciplinar que aconteceu em outubro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8459

dia das Crianças solidário em Florianópolis e em Camboriú
O Dia das Crianças, em outubro, foi marcado por 

ações envolvendo acadêmicos e professores de Ad-
ministração Pública da Esag em Florianópolis e em 
Balneário Camboriú. Na Capital, a mobilização foi em 
torno da 26ª Festa do Dia das Crianças em Ratones. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8418
Em Camboriú, a ação foi voltada a crianças assistidas 

pelo Centro Solidário de Famílias Carentes e Portadores 
de Doenças Degenerativas (FACDD). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=8171

http://youtu.be/gVvRj2rJkBk

natal Solidário na Casalar
Professores e técnicos administrativos da Udesc 

Esag se mobilizaram neste final de ano para oferecer 
um Natal diferente às crianças na Casalar Emaús. Foram 
doados calçados, brinquedos e produtos de necessida-
de da casa. Um encontro de confraternização, com pre-
sença do Papai Noel, foi promovido para a entrega dos 
presentes. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9041

Campanha do pMO Esag
A campanha de Natal Solidário do Escritório de proje-

tos PMO Esag levou presentes - calçados, roupas e brin-
quedos - a cerca de 150 jovens de 6 a 14 anos atendidos 
pela Casa São José, que oferece atividades socioeduca-
tivas e refeições no período do contraturno escolar, no 
bairro da Serrinha, em Florianópolis.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9077
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JIUDESC
Os próximos Jogos de Integração dos
Acadêmicos da Udesc (Jiudesc) acontecem 
em abril/maio, na Udesc Lages.

tROtES SOLIDáRIOS
A tradicional recepção aos novos alunos 
acontece em fevereiro e em agosto.

dIRETORES GERAIS
Solenidade de inauguração da galeria de
diretores Gerais da Esag, no auditório, 
integra a programação do cinquentenário.

fEVErEiro
06 e 07 Matrícula de calouros
12 a 17 Matrícula de veteranos
13 e 14 Requisição exame de suficiência
14 Colação de Grau Florianópolis
18 Reunião CONSEPE
18 e 19 Matrícula por transferência externa, interna, retornos e reingressos 
17 a 21 Semana de Qualificação Docente
20 e 21 Matrícula de acadêmicos em mobilidade acadêmica
20 e 21 Realização de exame de suficiência
20 a 26 Ajuste de matrícula on-line
24 Início do período letivo
24 a 26 Ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação
27 Matrícula em disciplina isolada
27 Reunião CONSAD
28 Solicitação de dispensa, cancelamento e trancamento
Dias Letivos: 5
MArço
04 FERIADO CARNAVAL
05 Homenagem aos Diretores Gerais da ESAG
07 Matrícula em disciplinas isoladas
18 Reunião CONSUNI
20 Último dia para matrícula de calouros (vestibular UDESC e SISU)
23 Feriado Municipal em Florianópolis
26 Reunião do CONSELHO COMUNITÁRIO
Dias Letivos: 24
ABril
02 Reunião CONSELHO CURADOR
07 a 11 Transferência interna e reingresso após abandono
09 Reunião CONSEPE
17 a 19 FERIADO Semana Santa
20 FERIADO Páscoa
21 FERIADO Tiradentes
23 Reunião CONSAD
30 a 04/5 Jogos de Integração da Udesc – JIUDESC/2014
Dias letivos: 22
MAio
12 a 16 Transferência externa e retorno
14 Reunião CONSUNI
20 Aniversário de 49 anos da Udesc
Dias letivos: 26
JUnHo
05 Reunião CONSEPE
08 Início da Avaliação Institucional – 2014/1
15 Concurso Vestibular de Inverno
17 Reunião CONSAD
19 a 21 FERIADO CORPUS CHRISTI
23 Final da Avaliação Institucional – 2014/1
28 Inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais
28 Término do Período Letivo
30 a 05/07 Período de exames finais
Dias letivos: 20
TOTAL DIAS LETIVOS 2014/1: 97 (18 SEMANAS)
JUlHo
03 Reunião CONSUNI
05 Término dos exames finais
07 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais
08 Término do Semestre
10 e 11 Matrícula dos calouros
16 a 21 Matrícula de veteranos
17 e 18 Período para requerer exame de suficiência
21 a 25 Semana de Qualificação Docente
22 Reunião CONSEPE
22 e 23 Matrícula por transferência, retornos e reingressos 
24 e 25 Matrícula de acadêmicos em mobilidade acadêmica
24 e 25 Realização de exame de suficiência
24 a 30 Ajuste de matrícula on-line
28 Início do período letivo
28 a 30 Ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação
29 Colação de Grau Florianópolis
31 Matrícula em disciplina isolada
Dias letivos: 4

Calendário 2014/1

CALENdáRIO ACAdêMICO
Acesse a versão completa em http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/523/calendario_academico_2014.pdf

FORMAtURA
A cerimônia de colação de grau 2014/1 
ocorre na segunda semana de fevereiro.

VESTIBULAR dE INVERNO
A próxima edição do concurso vestibular
será realizada em 15 de junho.


