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façam parte 
dessa história

Enquanto o semestre que se encer-
ra, cujas atividades estão registradas 
neste informativo, foi marcado pelo 
início dos trabalhos de um novo 
corpo diretivo no centro de ensino, 
o próximo se projeta como histórico, 
pelo cinquentenário da Esag que se 
completa em 16 de outubro. E se 
uma mudança de gestão oferece uma 
oportunidade singular de refletir 
sobre passado e presente e definir metas para o futuro, a ocasião do 
aniversário de 50 anos da instituição reforça esse sentimento de que 
vivemos um momento especial em nossa história. Valioso pela chance 
de resgatarmos nossa trajetória mas, também, de nos colocarmos 
como agentes ativos em sua continuidade e desenvolvimento. Uma 
ocasião em que se faz fundamental a participação de toda a comuni-
dade esaguiana – servidores e alunos – tanto na celebração do cin-
quentenário, como no processo de construção da Esag que queremos 
para o futuro. Participem, aproveitem, e sintam-se todos convidados 
a fazer parte dessa história de sucesso.

Arnaldo José de Lima – 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 
Turmas em dois turnos,  
matutino e noturno,  
cada uma com 40 vagas. 
Visa habilitar gestores  
e profissionais para a  
coprodução de serviços  
públicos e para a gestão  
de seus sistemas, sejam 
eles órgãos públicos, 
organizações do terceiro 
setor ou empresas privadas 
comprometidas com ações de 
responsabilidade social. 
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

Se uma mudança 
de gestão oferece 
uma oportunidade 

singular de reflexão, 
a ocasião do 

cinquentenário 
reforça esse 

sentimento de 
que vivemos um 

momento especial 
na história da Esag

Este informativo 
destaca atividades 
desenvolvidas 
durante o primeiro 
semestre de 2014 
por professores, 
técnicos e alunos de 
graduação e mestrado 
da Udesc Esag, 
registradas no portal 
de notícias do centro 
de ensino.

Acesse em http://www.esag.udesc.br/?id=1052
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pós-GradUaçÃO

mEstrADo ProfissionAL
Recomendado pela Capes em 
2003, o Mestrado Profissional 
em Administração tem sua área 
de concentração em Gestão 
Estratégica das Organizações, 
abrangendo duas linhas de 
pesquisa: Organizações e 
tecnologias de gestão; e Gestão 
da Coprodução do Bem público. 
Oferece 20 vagas.
http://www.esag.udesc.br/?id=208

mEstrADo ACADêmiCo
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

professor Arnaldo de Lima assume direção geral 

Contagem de notícias publicadas 
pela Ascom Esag
2014
Junho ................................................... 29
Maio ..................................................... 35
Abril ...................................................... 33
Março ................................................... 22
Fevereiro ............................................ 11
Janeiro ................................................ 02
Acesse as notícias em 
http://www.esag.udesc.br

Foi realizada em março a solenidade de posse do 
professor Arnaldo José de Lima como diretor geral 
da Esag para a gestão 2014-2018. A cerimônia no 
auditório incluiu a inauguração da galeria de fotos 

dos diretores gerais e integrou programação do cin-
quentenário. Na ocasião também foram apresentados 
os demais diretores e coordenadores para o período.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9392

Os professores Arnaldo de Lima e Nério Amboni participaram em março de programas na 
TV da Assembleia Legislativa e na Rádio Udesc sobre o cinquentenário da Esag. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9552

Relatório de gestão  
e sustentabilidade  
2010-2013

Durante a cerimônia de troca da 
direção geral também foi lançado 
o Relatório de Gestão e Sustenta-
bilidade da Esag do período 2010-
2013, que reúne, de forma sintética 
e objetiva, os resultados alcançados 
no quadriênio de gestão do profes-
sor Mário César Barreto Moraes. 

O semestre 2014/1 teve um 
calendário atípico, alterado 

por seguidos feriados e 
pela Copa do Mundo, que 
modificou o horário de 

expediente em dias  
de jogos do Brasil.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9377
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professora participa de fórum em  
Washington a convite do Banco Mundial 

A professora Paula Chies Schommer participou em 
maio, a convite do Banco Mundial, do primeiro fórum 
internacional do programa Global Partnership for So-
cial Accountability (GPSA), promovido em Washing-
ton. O evento reuniu mais de 160 parceiros interna-
cionais em debate sobre responsabilização e controle 
social. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9935

Graduação em Administração pública no período noturno

A professora Clerilei Bier foi homenageada 
em março pela Câmara Municipal de 

Florianópolis com a Medalha Antonieta  
de Barros, dedicada à mulheres com  

serviços relevantes na Capital. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9450

Dois servidores tomaram posse na Udesc Esag nes-
te início de semestre: o professor Osvaldo Oliveira 
e a técnica de desenvolvimento Fabiana Teixeira da 
Rosa, que já atuava desde 2004 como técnica de exe-
cução e é Coordenadora de Serviços Gerais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9401

O professor João Zaleski Neto lançou em 
junho o livro de ficção “Vida e morte no 
Prata - Gerações em luta pela ordem e 

liberdade no Sul do Brasil”, inspirado em 
episódios históricos do País. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10064

Alunos de ensino médio do Colégio Marista 
de Criciúma visitaram a Esag em junho.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10077

O professor Daniel Pinheiro participou em 
maio do evento “Pensando as Organizações 

da Sociedade Civil: a formação de uma 
rede de pesquisa”, em Brasília, promovido 

pela Presidência da República. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10060

O professor Adriano de Amarante 
participou do primeiro encontro do projeto 

Cresce SC, na Fiesc, em maio, sobre o  
desenvolvimento de Santa Catarina.  

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10013

O professor Fábio Pugliesi tomou posse 
em abril como membro efetivo do Instituto 

dos Advogados de Santa Catarina (Iasc).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9650

A Esag passou a oferecer, a partir do último 
vestibular de inverno, uma nova turma de gradu-
ação em Administração Pública, no período no-

turno, com início das aulas em 2014/2. Agora são 
ofertadas ao todo 80 vagas: 40 para o período 
matutino e 40 para a turma da noite. 

Estudo de gestão ambiental 
Um estudo de gestão ambiental, seguindo a meto-

dologia Carbono Zero, está sendo aplicado este ano na 
Esag pela acadêmica Laura Hallack, em trabalho vincu-
lado ao projeto de extensão Esag Socioambiental, co-
ordenado pelo professor Daniel Pinheiro. O objetivo é 
reduzir o impacto ambiental das atividades do centro 
de ensino e desenvolver um método replicável para 
outros ambientes educacionais.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9652
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Viva Bem udesc
O terapeuta holístico Paulo Kiai abriu a 

programação do Viva Bem Udesc com uma 
palestra sobre o tema “O poder das escolhas 
– A busca pela harmonia, equilíbrio e bem-
-estar”, em maio, na Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10025

Outras duas apresentações foram reali-
zadas em junho, sobre fi nanças (com a con-
sultora Paula Cassanho Vaz) e gênero (com a 
professora Gislaine Ferreira de Melo).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10401

Uma equipe com representan-
tes de toda a Udesc elaborou 
no primeiro semestre uma 
proposta de Política de Comu-
nicação para a universidade, 
a ser aprovada pelo Consuni. 
Um evento em fevereiro, com 
presença do consultor Wilson 
Bueno, lançou o projeto para a 
comunidade acadêmica. 
http://udesc.br/?id=1684

CUrtAs

Foi ofertada neste semestre aos 
servidores interessados a vacina 
contra a gripe; a imunização foi 
disponibilizada pela Sass da Udesc.

A avaliação institucional das 
ações dos cursos de graduação foi 
realizada em junho por acadêmicos e 
professores, por meio do Siga.

O sistema de gestão GPWEB foi 
apresentado em junho na Udesc. A 
Setic desenvolve uma versão piloto 
para implantar na universidade.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10255

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10191

O Grupo Conviver da Esag promoveu em junho uma 
confraternização junina entre servidores do centro de ensino.

O Vestibular de inverno 
foi realizado em junho e 
a matrícula dos alunos 
ingressantes em julho.

Curso para técnicos da Esag 
O Programa de Capacitação para Técnicos 

Administrativos teve prosseguimento neste 
semestre com a disciplina de Organização, Sis-
temas e Métodos, ministrada pelo professor 
Nério Amboni, na qual cada setor apresentou 
um mapeamento de suas atividades. Em junho, 
o pró-reitor de Administração Vinícius Alexan-
dre Perucci participou de um dos encontros, 
esclarecendo dúvidas sobre os processos de li-
citação e de compras adotados pela instituição. 
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Florianópolis forma 136 profissionais em fevereiro

Trote solidário em entidades que atendem jovens
O semestre letivo começou em fevereiro com a vi-

sita dos calouros à Escola Básica Municipal Donicia 
Maria da Costa, no Saco Grande, e a Casa São José, na 
Serrinha. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9313

Balneário Camboriú completa 12ª 
turma de Administração pública

Também em fevereiro foi realizada a ce-
rimônia de outorga de grau dos graduan-
dos em Administração Pública em Balneário 
Camboriú, que formou 19 bacharéis. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9305

Cento e trinta e seis bacharéis dos cursos de Ad-
ministração, Administração Pública e Ciências Econô-
micas da Udesc Esag participaram, em fevereiro, da 

cerimônia de outorga de grau no Teatro Governador 
Pedro Ivo, em Florianópolis.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9241

Realizada por entidades estudantis da Esag, Ceart e 
Faed, a 1ª Semana Integra Udesc promoveu em março 

duas palestras no centro de ensino sobre políticas 
públicas e sustentabilidade, para alunos ingressantes 

de diferentes cursos da Udesc. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9424

INGRESSANTES

CONCLUINTES
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A aluna de Administração Pública 
Luana Krühs foi contemplada com 

bolsa Prome para 2014/2 e vai 
estudar na Alemanha. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9591

Cinco estudantes foram selecionados 
pelo convênio com a ESPM para 
estudar na unidade paulista da 

instituição em 2014/2. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9583

O aluno de Economia Eduardo Leite 
Kropiwiec Filho foi contemplado com 
uma das bolsas Santander para 2015 

e vai estudar na Espanha. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10203

Acadêmicos se engajam em 
oportunidades na Aiesec

Pelo menos 12 estudantes da Esag participaram nos 
últimos três anos das atividades da Aiesec. Dois encon-
tros realizados neste semestre no campus do Itacorubi 
abordaram as experiências e oportunidades promovidas 
pelo programa de intercâmbio social Cidadão Global.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10105 
Palestras: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9901

Esag Jr vai a encontro 
regional no paraná

Além das atividades cotidianas e 
do processo para seleção e treinamen-
to de novos membros, realizado todo 
semestre, os destaques do período na 
Esag Jr foram a participação do En-
contro Sul Brasileiro de Empresas Ju-
niores (ESEJ), em Curitiba, em maio, 
a promoção de uma palestra com o 
fundador da Uatt? e uma ação social 
na Casa São José, em parceria com o 
Projeto Com Licença.

O fundador da Uatt?, Rafael 
Biasotto, comandou a 

apresentação da empresa e 
de seu programa de estágio e 
trainees para os acadêmicos 

da Esag, em maio.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10079

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10063

Uma palestra em 
maio abordou 

diferentes 
oportunidades de 
estudo no Japão, 
oferecidas pelo 
governo do país. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9911

MOBILIdAdE
ACAdêMICA !
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Mais segurança para os jovens da Casa São José

novo rumo para o Centro pop
Revitalizado pelo Projeto Novo Rumo, o Centro Pop de Floria-

nópolis foi entregue em março pela Prefeitura. Usado para atendi-
mento à população em situação de rua, o local foi reformado e am-
pliado em 2013 com a iniciativa dos estudantes de Administração 
da Esag. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9573

Adequar a Casa São José, que atende 166 jovens 
no Bairro Serrinha, em Florianópolis, aos padrões de 
segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros: essa 
foi a meta do Projeto Com Licença, promovido por 
28 estudantes do 7º termo vespertino de Adminis-

tração. A obra deve ser concluída em julho. Entre 
os principais eventos sociais do projeto foram rea-
lizadas uma ação social na Páscoa, em abril, e uma 
feijoada solidária em maio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10386

O Projeto Tempo de Viver teve como objetivo 
viabilizar uma obra hidrossanitária essencial para a 
obtenção do alvará e a inauguração de uma nova ala 
no Cantinho dos Idosos, instituição de longa perma-
nência para pessoas maiores de 60 anos, no bairro 

Ratones. Com custo superior a R$ 100 mil, a obra 
teve início em julho. A iniciativa de 44 estudantes 
de Administração promoveu diversos eventos, in-
cluindo um bazar, um espetáculo musical e o Risoto 
do Bem. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10389

novo espaço para os moradores do Cantinho dos Idosos

COM LICENÇA

TEMPO DE VIVER

REVITALIZAÇÃO

Quarenta e dois projetos foram realizados pela disciplina Gerenciamento de Projetos,  
do professor Leandro Schmitz, entre 2005 e 2014.1. Veja a lista completa em

http://200.19.105.194/esag/arquivos/id_submenu/1081/projetos_leandro_schmitz.pdf
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Revitalização de escola pública no Bairro Trindade
Alunos do sétimo termo de Administração Pública 

desenvolveram um projeto para revitalizar a Escola 
Básica Hilda Teodoro Vieira, na Trindade, que atende 
atualmente a 372 estudantes do ensino fundamen-

tal. As ações incluíram um mutirão em junho e bus-
caram promover, além de melhorias físicas, maior 
sentimento de pertencimento ao ambiente escolar. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10346

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10168
Análise de obras públicas

Onze obras públicas da Gran-
de Florianópolis foram analisa-
das por alunos do terceiro termo 
de Administração Pública neste 
semestre. O resultado do traba-
lho foi apresentado em junho, em 
uma exposição no Hall da Esag.

O professor Eduardo Trauer fez em maio uma exposição de fotografi as Fine Art 
em homenagem à banda Expresso Rural; parte do valor das obras foi dedicada 

à Escola Helen Keller. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10036

Campus recebe visita de cães-
guia para cegos em treinamento 

Em maio, duas cães-guia para cegos treina-
das pela Escola Helen Keller passaram um dia 
na Esag, inclusive em sala de aula, e na reito-
ria. Iniciativa do professor Eduardo Trauer, a 
atividade fez parte do treinamento e sociali-
zação dos animais e da conscientização sobre 
o trabalho realizado por eles. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9947

Aula prática de fi nanças pessoais 
A disciplina de Finanças Pessoais levou uma 

turma da Administração ao comércio varejista da 
Capital, para investigar hábitos de comerciantes 
e consumidores. As estudantes pesquisaram es-
tratégias de vendas e diferentes formas de paga-
mento em um shopping center e em um supermer-
cado. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9547
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Viagem de estudos a Curitiba e  
palestras sobre Gestão pública

Alunos do sétimo termo de Administra-
ção Pública participaram em maio de uma 
viagem de estudos à Curitiba e de palestras 
sobre Gestão Pública, como parte da disci-
plina Administração Municipal. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10051

Workshop e visita a hospital
Calouros de Administração Pública partici-

param em junho de duas atividades fora da 
sala de aula: uma visita a pacientes do Hospi-
tal Infantil Joana de Gusmão e um workshop 
de gestão municipal na Fiesc, em atividades 
vinculadas a disciplina Administração Pública 
e a Sociedade.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10160

Semana Acadêmica de Economia 
Duas palestras sobre a conjuntura econômica 

catarinense marcaram a 3ª Semana Acadêmica 
de Economia em maio, com participação dos pro-
fessores Alcides Goularti Filho (Unesc) e Hoyêdo 
Nunes Lins (UFSC).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10118

Visita técnica à prefeitura de Blumenau 
Cerca de trinta estudantes de Administração Públi-

ca em Balneário Camboriú participaram de uma visi-
ta técnica à estrutura da Prefeitura de Blumenau em 
maio, onde conheceram as instalações de duas secre-
tarias, o Plano Diretor e o Escritório de Projetos do 
município. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9944

Alunos de Administração Pública em Balneário Camboriú assistiram em março a duas 
palestras sobre Economia Solidária e e Desenvolvimento Comunitário. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9575

A 12ª edição dos Jogos de Integração 
dos Acadêmicos da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Jiudesc) 
reuniu 1.545 alunos em Lages, em 
junho. É o maior evento interno de 

esporte universitário no Brasil e a Esag 
participa com a maior delegação. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9883
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projeto de mestrandos mobiliza amplo apoio social

Experimentos sobre processo de deliberação 
Pesquisadores vinculados ao grupo Callipolis realizaram ao 

longo do semestre uma série de experimentos para investigar o 
processo de deliberação, com a participação de alunos do curso 
Esag Sênior e da graduação. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9933

A mestranda Simone de Ávila lançou em maio o Caronilha, ferramenta que facilita oferta 
e tomada de caronas entre colegas de trabalho. O projeto foi desenvolvido com apoio 

do Social Good Brasil. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9794

A Udesc Esag recebeu 
em fevereiro o seminá-
rio internacional: think 
tanks e Universidades, 

promovido pelo Instituto 
Pvblica, com apresenta-

ção de estudo de caso 
em três organizações do 

gênero no Brasil. 

Promovido por alunos do Mestrado Profi ssional em 
Administração, o Projeto Governo Nota 10 mobilizou 
apoio de mais de uma dezena de organizações gover-
namentais e da sociedade civil, em uma campanha por 
maior exigência de qualifi cação para ocupantes de car-

gos comissionados. As ações visaram motivar a altera-
ção de uma lei complementar e incluíram um encontro 
de lideranças no auditório e a iniciativa foi coordenada 
pelos professores Leonardo Secchi e Leandro Schmitz.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10155

Pesquisadores de diferen-
tes núcleos de pesquisa 
participaram em março 
de um seminário sobre 

Epistemologia da Admi-
nistração, abordando os 
desafi os e perspectivas 
do ensino na Colômbia 
e no Brasil. O encontro 

contou com uma palestra 
do professor colombiano 

Rodrigo Grisales. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9563

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9341

sEminÁrios
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Esag desenvolve curso lato sensu para ofi ciais da Polícia Militar 

A Udesc Esag e o Tribunal de Contas do Estado fi rmaram um acordo de cooperação para 
capacitar cinco servidores do órgão de controle externo, com o ingresso este ano no 

Mestrado Profi ssional em Administração. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10233

Pesquisadores do grupo Politeia acompanham projeto que tramita na Alesc e visa regu-
lamentar a escolha de conselheiros do TCE-SC. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10171

Grupo de pesquisa Logtech participa de pesquisa desenvolvida pela Fiesc para verifi car 
o custo logístico para a indústria no Estado. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10139

Artigos desenvolvidos por pesquisadores dos grupos Nisp e Politeia foram 
apresentados em eventos no Canadá e em Cuba. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9664

Foi renovada em abril a assinatura do centro de ensino com a EBSCO, base de dados 
internacional sobre Administração e Economia, que oferece acesso a textos 

completos de 11,2 mil publicações. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9716

Teve início em maio o Curso de Aperfeiçoamento 
de Ofi ciais (CAO), pós-graduação lato sensu, para a Po-
lícia Militar de Santa Catarina (PMSC), desenvolvido 

pela Udesc Esag. Participam 41 ofi ciais com patentes 
de capitão. A aula inaugural foi realizada no auditório. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9876

Os grupos de 
pesquisa da Esag 

contemplados 
no edital do PAP 

Udesc/Fapesc 
participaram em 

junho do 3º encon-
tro dos Grupos de 

Pesquisa, realizado 
em parceria 

com a Fapesc. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10363
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Seleção para novas  
turmas de mestrado

O processo seletivo para as turmas 
2014 dos Mestrados Profissional e Acadê-
mico em Administração teve início com as 
inscrições de maio a junho, e em julho foi 
realizada a prova escrita para um total de 
89 candidatos. A próxima etapa (a prova 
oral) ocorre em agosto e o resultado final, 
a matrícula e o ínicio das aulas estão pre-
vistos para setembro. São oferecidas 15 
vagas em cada turma – a 11ª do Mestrado 
Profissional e a 5ª do Acadêmico.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10491

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10363

ACADÊMICO

Yalle Hugo de Souza, em 5/6: “Extinção de organizações públicas: 
uma análise a partir do modelo de fluxos múltiplos”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10185

Cauê Steinbach Silveira, em 25/4: “Fatores influenciadores na 
capacidade de inovação em empresas de serviços”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9802

Andréia Paternoli, em 25/2: “Capacidade de absorção e inovação 
em empresas de pequeno porte”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9327

Ariane Sartori Hartmann, em 14/3: “Capital social organizacional 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul e a sua influência na relação com a comunidade”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9460

PrOfISSIOnAl 

luiz filipe Goldfeder reinecke, em 2/6: “Desenvolvimento de 
metodologia de avaliação formativa de projetos: o caso do Projeto 
Ações Integradas de Economia Solidária no município de Itajaí - SC”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10102

letícia Palma Camargo roumeliotis, em 23/4 - “Princípios e 
indicadores ambientais nos relatórios de sustentabilidade das 
empresas de energia elétrica de Santa Catarina: uma análise 
baseada na Global Reporting Initiative (GRI)”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9777

Clovis Matte, em 14/4: “Práticas de gestão de pessoas em instituições 
públicas de ensino superior: uma proposta para a Udesc”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9734

Willian Carlos narzetti, em 11/4: “Governança em uma rede de 
políticas públicas para o território do Maciço do Morro da Cruz – 
Florianópolis/SC”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9715

Karina Paula de Souza, em 9/4: “A inteligência competitiva e a 
aquisição de conhecimento em uma organização ligada ao bem-
estar e à qualidade de vida das pessoas”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9666

Mariana Guedes Ariza, em 27/2: “Democratização do acesso ao 
Museu Victor Meirelles”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9353

Defesas MestraDo eM aDMinistração 2014/1proposta de doutorado  
em Administração é 

aprovada no Consuni e 
será submetida à Capes.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9992

SppG 2014 e 24º SIC
O centro de ensino promove em setembro 

o I Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Ciências da Administração e Socioeconô-
micas (SPPG), que inclui a 24ª edição do Se-
minário de Iniciação Científica. O evento terá 
apresentação de trabalhos, palestras, ofici-
nas e uma mesa redonda de pesquisadores 
no encerramento.  
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=

Os melhores artigos submetidos 
ao SPPG terão indicação fast track 
para os periódicos Revista Gestão 
Organizacional (RGO), Tecnologias  
de Administração e Contabilidade 

(TAC) e Textos de Economia, 
todas Qualis Capes. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10473
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noções de direito para comunidade

Esag Sênior chega a 13ª edição
A 13ª turma do curso de Formação Complementar em Ad-

ministração  Esag Sênior teve sua aula inaugural em março, 
e desde então participou de diversas atividades, além das 
aulas, com destaque para: a Semana do Empreendedor, em 
junho; palestras sobre o Sistema Estadual de Incentivo ao 
Turismo, Cultura e Esporte (Seitec) e o Instituto Vilson Groh 
(IVG); e uma visita técnica à Associação Catarinense para Inte-
gração do Cego. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10393
Aula inaugural: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9423
Palestra Seitec: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9823
Feira do Emp.: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10177

A palestra sobre o Instituto Vilson Groh (IVG), em 
maio, teve participação de quatro integrantes da 
equipe da entidade, incluindo o próprio padre 

Vilson. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9922

Em junho foi ofertado um curso de noções de Direito 
à comunidade, ministrado pela professora Denise Pi-
nheiro, com quatro encontros no auditório da Esag ao 

longo de duas semanas. A iniciativa foi do Projeto Ci-
dadania é Direito, que integra o Programa Esag Comu-
nidade. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10257

Cartilhas para  
estudantes de  
escolas públicas 

Exemplares de uma cartilha 
sobre capacitação profissional, 
elaborada pelo projeto de ex-
tensão Cartilha e Artigos, coor-
denado pela professora Emilia-
na Debetir, foram distribuídas 
em escolas públicas de Floria-
nópolis. O material traz infor-
mações sobre cursos e oportu-
nidades no Senac, Pronatec e 
Programa Jovem Aprendiz. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=9658

Representantes da Esag e da Udesc participaram em maio do 6º Congresso Brasileiro  
de Extensão Universitária, em Belém. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10017

Criado em 2009, o Escritório de Projetos Pmo Esag 
publica no portal do centro de ensino listas quinzenais 
de fontes de recursos (editais, programas e políticas 
de patrocínio) em aberto para financiamento de pro-
postas de organizações públicas e do terceiro setor. O 
programa atua também na elaboração de projetos e 
capacitação de gestores – em setembro, o PMO Esag 
oferece seu workshop para representantes de organi-
zações. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10400
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Assista as edições do programa Conexão Pública, da TVAL, produzido em  
parceria com o curso de Administração Pública da Udesc Esag, pelo link 
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/tval/programas_single_tval/conexaeo-publica/32556

As edições deste semestre abordaram os temas: Accountability Social; O papel de fiscalização dos Tribunais de 
Contas; o Curso de Administração Pública; Políticas públicas voltadas ao turismo; Mestrados acadêmico e profissional 
da Esag; Gespública; Competitividade Empresarial; A Desindustrialização no Brasil; Projeto Governo Nota 10; Social 
Good Brasil; Esag Sênior; Esag Júnior; Think Tanks e Institutos de Política Pública; 50 Anos da Esag; Projeto Esag Kids

desenvolvimento institucional para organizações da Capital
Uma parceria entre o progra-

ma Esag Comunidade e o Instituto 
Comunitário Grande Florianópolis 
(ICom) promove a partir de julho 
um projeto de desenvolvimento 
institucional voltado a organiza-
ções que atuam com crianças e 
adolescentes em Florianópolis. O 
lançamento contou com um semi-
nário no auditório, com palestra 
da editora da revista Pais & Filhos, 
Ciça Lessa. Com um ano de dura-
ção, o projeto vai oferecer gratui-
tamente formação para gestores 
de 15 organizações, além de semi-
nários temáticos e consultorias.

Acesse as publicações (boletins e artigos) 
produzidas pelo Programa observatório 
de Conjuntura Econômica (Poce) 
pelas redes sociais e pelos links abaixo:
http://observatorioeconomic.wix.com/esag

http://observatorioeconomicoesag.blogspot.com.br

Os relatórios mensais e a série histórica do Índice de Preços ao Consumidor de Florianópolis são 
publicados periodicamente no portal da Udesc Esag. O cálculo do Custo de Vida da Capital é feito 
com exclusividade pelo centro de ensino desde 1968, em trabalho coordenado desde 1975 pelo 

administrador egresso da Esag Hercílio Fernandes Neto. http://www.esag.udesc.br/?id=286

Vem aí: entre as novas ações de extensão previstas para o segundo semestre, estão sendo 
planejados o projeto piloto da Esag Kids, de estímulo ao empreendedorismo para crianças; 

um curso de Finanças Pessoais; e a reedição da Bicicletada da Udesc. Aguardem!

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10489

O programa da Rádio Udesc FM nas Entrelinhas também abordou grande parte desses 
assuntos em entrevistas durante o semestre. Saiba mais pelo blog do Laboratório de 
Aprendizagem em Serviços Públicos (Lasp): http://lasp-esag.blogspot.com.br
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JISudESC
Jogos de Integração dos Servidores  
da udesc acontecem em novembro.

InICIAçãO CIEnTífICA
O 1º Seminário de pesquisa e pós-Gradua-
ção (SppG) em Ciências da Administração 
e Socioeconômicas, em setembro, inclui o 
24º SIC na Esag.

JULHo
03 Reunião CONSUNI
05 Término dos exames finais
07 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais
08 Término do primeiro 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 Outorga de Grau Florianópolis
31 Matrícula em disciplina isolada
Dias letivos: 4

AGosto 
01 Cancelamento de disciplina e trancamento de matrícula
05 Resultados dos ajustes de disciplinas no SIGA
05 Reunião do Consad
07 Matrícula em disciplinas isoladas
07 Outorga de Grau Balneário Camboriú
11 Data Magna do Estado de Santa Catarina
21 Último dia para matrícula de calouros
26 Reunião do Consuni
29 Entrega dos Planos de Ocupação Docente e Planos de Trabalho Individual 
para a PROEN
Dias letivos: 26

sEtEmbro
03 a 05 24º Seminário de Iniciação Científica (Esag)
08 a 12 Transferência interna e reingresso após abandono
11 Reunião CONSEPE
16 Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)
24 Reunião CONSAD
Dias letivos: 26

oUtUbro
08 Reunião Conselho Curador
13 a 17 Transferência externa e retorno de diplomado
15 Dia do Professor
16 50 anos da Esag
16 Reunião CONSUNI
20 a 22 10º Encontro de Extensão e V Encontro de Rondonistas da Udesc
26 a 29 10º Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul
Dias letivos: 26

noVEmbro
05 Dia Nacional da Cultura
10 Início da Avaliação dos Cursos de Graduação
10 Entrega dos Planos de Ocupação Docente e Planos de Trabalho Individual 
para a PROEN
10 a 14 Semana Cultural Udesc
12 Reunião do Consepe
16 Concurso Vestibular de Verão
18 Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
21 a 23 Jisudesc 2014
25 Final da Avaliação dos Cursos de Graduação
27 Reunião CONSAD
28 Último dia para inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais 
pelos professores, no Sistema Acadêmico Término do período letivo
Dias letivos: 23

DEzEmbro
2 a 8 Período de exames finais
11 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais, pelos professores no 
Sistema Acadêmico e entrega dos diários de classe na Secretaria de Ensino 
de Graduação/Dpto. do Curso
10 Reunião do Consuni
12 Término do semestre

Calendário 2014/2

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

fORMATuRA
A cerimônia de outorga de grau das tur-
mas 2014/1 de florianópolis será em ju-
lho e a de Balneário Camboriú em agosto.

CInQuEnTEnáRIO dA ESAG
Centro de ensino completa 
50 anos de existência.


