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mensagem  
da direção

Chegamos ao final de mais 
um ano marcante para a 
Esag, pelo seu cinquentenário 
e por tantas realizações e 
conquistas cotidianas – mui-
tas das quais encontramos 
registradas nas páginas deste informativo – que tornam nosso Centro 
de Ensino tão especial. A Esag alcançou seu Jubileu de Ouro com muito 
do que se orgulhar.

Cabe aqui um agradecimento a todos que se envolveram e partici-
param das atividades que marcaram os 50 anos da Escola Superior de 
Administração e Gerência, cujo aniversário foi celebrado neste semes-
tre com as devidas homenagens. 

O próximo ano reserva novos desafios, incluindo a consolidação de 
projetos que envolvem a ampliação do Centro de Ensino, como o dou-
torado em Administração e a oferta da graduação em Administração 
Pública também pelo ensino à distância.

Desejamos a todos um excelente final de ano e que possamos nos 
reencontrar em 2015 para novas conquistas e realizações.

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

Cabe aqui um 
agradecimento a todos 

que se envolveram 
e participaram das 

atividades que marcaram 
os 50 anos da nossa
Escola Superior de 

Administração e Gerência

Este informativo destaca atividades desenvolvidas no segundo 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 todas as edições do Informeesag 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 15 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

Homenagens marcam cinquentenário da esag

Contagem de notícias 
publicadas pela ascom Esag
2014.2 .......................................X
Dezembro ...................................... X
Novembro ....................................20
Outubro .........................................21
Setembro ......................................51
Agosto ...........................................34
Julho ..............................................20
2014.1 .................................. 132
2013.2 .................................. 259
2013.1 .................................. 145
Acesse as notícias em 
http://www.esag.udesc.br

Diferentes eventos e homenagens no segundo se-
mestre marcaram o aniversário de 50 anos da Esag, 
que se completaram em 16 de outubro. 

Uma série de palestras com egressos e ex-profes-
sores foi realizada em agosto, no auditório. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10799

A Câmara Municipal de Florianópolis fez uma ses-
são solene em homenagem à data em outubro e a As-
sembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma 

sessão especial em novembro, ambas prestigiadas 
por servidores, ativos e aposentados, acadêmicos e 
convidados. 
Câmara: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11707
Alesc: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11521

No centro de ensino, a solenidade que marcou a 
data teve entrega de homenagens aos servidores e 
uma apresentação do coral da Udesc.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11591

A Esag foi premiada em outubro com o Prêmio Educador Elpídio Barbosa por ter o melhor 
curso superior do sistema estadual (Administração), segundo nota do Enade. A Udesc foi 
novamente agraciada como a melhor universidade. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11595

Confira as notícias, fotos e vídeos relacionados ao cinquentenário da Esag  
na página dos 50 anos, em nosso portal: http://www.esag.udesc.br/?id=1251
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estudantes do 
Colégio Cônsul  
Carlos Renaux,  
de Brusque,  
visitaram a esag 
em setembro. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11176

O curso de Administração pública comemorou uma década de implantação com uma mostra de fotos e 
relatos de memórias ao longo de uma semana, em setembro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11227

A professora Marianne Zwilling Stampe tomou posse em julho como 
docente efetiva da Udesc Esag. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10562

DEZ ANOS DO DAP

A Esag recebeu em agosto um minicurso de capaci-
tação sobre enfoque participativo no trabalho com 
e em grupos, ministrado pelo engenheiro e consultor 
Sérgio Cordioli, e voltado aos servidores da Udesc. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10980

Uma comitiva da Reitoria da Udesc se reuniu com servi-
dores e acadêmicos da Esag em setembro para apresentar 
um balanço do Plano de Gestão e ouvir sugestões e de-
mandas. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11272

Uma reunião com um conselho de empresários em de-
zembro abordou a formulação de um curso de Admi-
nistração para gestores do setor de TIC. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12171

Em dezembro, professores do departamento de 
Administração Pública participaram de dois encon-
tros para revisão estratégica do curso, com asses-
soria do consultor Sérgio Cordioli. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10980
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O Grupo Conviver da esag promoveu uma festa da primavera em setembro e um encontro natalino em novembro.

Os servidores da 
Esag promoveram em 
dezembro uma ação 
solidária de Natal em 
prol dos residentes 
do Asilo Irmão 
Joaquim, que atende 
37 idosos no Centro 
de Florianópolis. 
O encontro para 
entrega das doações 
incluiu uma tarde 
com atividades de 
integração. 

Em agosto, uma oficina de produção de su-
cos funcionais foi ministrada para servidores 
no Aquário da Esag por uma nutricionista do 
Mesa Brasil Sesc, do Sesc. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10968

Representantes do 1º Batalhão do Corpo de Bombei-
ros ministraram em agosto uma palestra sobre atendi-
mento de urgência e emergência, voltada aos servido-
res, no auditório do centro de ensino. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10942

Servidores promovem natal solidário no Asilo Irmão Joaquim

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10980

Em dezembro, uma confraternização de natal reuniu servidores  
ativos e aposentados da Esag em um restaurante da Capital.

10º JisuDEsC
Mais de 400 
professores 
e técnicos de 
toda a Udesc 
participaram em 
novembro da 
décima edição 
dos Jogos de 
Integração dos 
Servidores. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11961

A Esag promoveu uma confraternização de fim 
de ano para os terceirizados em dezembro.
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Florianópolis forma 115 profissionais em julho
A cerimônia 

de outorga de 
grau dos cursos 
de Administração, 
Administração 
Pública e Ciên-
cias Econômicas, 
para as turmas 
que concluíram 
a graduação em 
2014/1, foi reali-
zada em julho, no 
Teatro Governa-
dor Pedro Ivo.

INGRESSANTES

CONCLUINTES

A aluna de Administração Carolina Cyrelli Zanella 
dos Reis recebeu em setembro uma homenagem 
no Prêmio IEL Melhores Práticas de Estágio 
2014 por seu projeto desenvolvido no Sebrae-
-SC. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11002

Quase uma centena de estudantes dos três 
cursos da Udesc Esag participaram do trote 
solidário em julho, que incluiu uma visita à 
base do Projeto Tamar, na Barra da Lagoa.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10635

trote solidário tem visita ao projeto tamar 

A solenidade de outorga de grau dos 23 formandos 
em Administração Pública foi realizada em agosto, no 
auditório do Instituto Federal Catarinense, em Cam-
boriú. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10744

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10657

Balneário Camboriú  
completa 13ª turma
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Novo telhado para creche beneficente
Realizado por 45 alunos do sétimo termo noturno 

de Administração, o Projeto Cobrindo Sonhos viabi-
lizou a reforma do telhado da Creche Nossa Senhora 
de Azambuja, que atende mais de 350 crianças no 
Bairro Bela Vista, em São José. Orçada em cerca de 
R$ 134 mil, a obra será realizada a partir de dezem-

bro. Os recursos foram arrecadados 
com diversas iniciativas e parcerias 
com mais de 35 empresas. Também 
foram realizadas ações sociais com 
o público da creche.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11936

O Projeto Fada Madrinha, promovido por 
35 alunos do sétimo termo vespertino de Ad-
ministração, visou realizar uma série de me-
lhorias na Casa Lar Nossa Senhora do Carmo, 

em Capoeiras, que oferece acolhimento 

provisório para meninas de 5 a 12 anos. Com custo es-
timado em cerca de R$ 30 mil, a obra – que inclui a 
construção de uma área coberta, reformas na quadra de 
esportes, portas e banheiro – será realizada neste final 
de ano. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10389

Reforma em casa de acolhimento para meninas

CObRINDO SONhOS

fADA mADRINhA

projetos foram realizados pela disciplina Gerenciamento de Projetos,  
do professor Leandro Schmitz, entre 2005 e 2014. Veja a lista completa em
http://200.19.105.194/esag/arquivos/id_submenu/1043/projetos_leandro_schmitz.pdf44
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Em novembro, alunos do primeiro termo de Ad-
ministração Pública realizaram uma visita técni-
ca ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11766

Em setembro, um encontro sobre estágio supervisiona-
do obrigatório, voltado aos estudantes de Administra-
ção Pública, contou com a participação da egressa Ales-
sandra Deboni e do formando Willian Quadros da Silva. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11024

Em agosto, as oportunidades de participação em ativi-
dades de pesquisa, extensão e estágio foram tema de 
oficinas voltadas aos calouros do centro de ensino.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10743

Em setembro, graduandos e mestrandos conheceram 
a sede da empresa de cosméticos Natura, no municí-
pio de Cajamar, na região metropolitana de São Pau-
lo. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11362

Em agosto, palestras sobre as experiências de intercâm-
bio social promovidas pela organização internacional 
Aiesec tiveram participação dos acadêmicos Luiza Dema-
si, Gabriela Benvenutti, Nathalia Rorato e Luiza Dalmolin. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10964

Em agosto, palestras sobre o mercado de traba-
lho para administradores públicos tiveram parti-
cipação dos egressos Larice Peters e Luiz Ricardo 
de Souza e do professor Valdemir Pires (Unesp). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10966

Em outubro, o professor Marcelo Savino Portu-
gal (UFRGS) ministrou palestra sobre os 20 anos 
da política monetária no Brasil para os acadêmi-
cos e docentes de Ciências Econômicas. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11488

A turma do sexto termo de Administração Pública visitou 
em outubro o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) 
para conhecer a atuação do órgão na gestão de resíduos 
sólidos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11566
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Em novembro, alunos e professores de Economia 
acompanharam uma palestra do professor Alexandre 
Alves Porsse sobre a avaliação dos impactos econô-
micos de incentivos tributários. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11852

Em novembro, o auditório recebeu uma palestra so-
bre Negócios Sociais ministrada por Thiago Chaves, 
administrador egresso da Esag e cofundador da em-
presa Coletivo Negócios Sustentáveis.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11688

Análise de obras  
públicas na Grande 
Florianópolis

Cerca de 50 alunos de 
Administração Pública analisaram 
dez obras públicas na Grande 
Florianópolis, como atividade 
acadêmica da disciplina Finanças 
Públicas. A mostra de resultados 
ocorreu em novembro. 

trabalho de alunos por proteção  
de trilha vira projeto de lei 

A mobilização de estudantes da Esag pelo ma-
peamento e tombamento uma trilha histórica que 
liga a comunidade de Ratones à Praia do Saquinho 
resultou no encaminhamento, em setembro, de um 
projeto de lei na Câmara Municipal de Florianópo-
lis. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11330

Alunos de Administração e Administração 
Pública realizaram o plantio de mais de 
duas centenas de mudas de ipê no Bairro 
Ratones. A ação mobilizou 108 alunos do 
primeiro termo dos dois cursos e fez parte 
da disciplina de Filosofia e Ética.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12074

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11785

ratonEs

O Dia das Crianças em pelo menos quatro 
organizações da Grande Florianópolis foi marcado por 
ações sociais promovidas por diferentes iniciativas de 
acadêmicos e professores da Udesc Esag – inclusive a 

Festa da Associação dos Moradores de Ratones (Amora), 
apoiada pelo centro de ensino pelo quarto ano seguido.  

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11338

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11240

Ações voluntárias em prol  
da Apae de Florianópolis 

Mobilizados pelo DaaG, estudantes 
da Esag apoiaram em setembro diferen-
tes ações da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de Florianópolis, 
incluindo a Blitz e a Feijoada Solidária. 
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Professores da Udesc Esag participaram em setembro do 
38º Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação  

e Pesquisa em Administração (EnAnpad), no Rio de Janeiro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11197

O professor José Francisco Salm Júnior foi um dos 
autores de um artigo publicado em setembro pela 

revista norte-americana Science, um dos periódicos 

científicos mais prestigiados do mundo. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11152

Docentes e alunos da Udesc participaram em setembro de 

um encontro estadual de gestores promovido pelo CRA-SC.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11246

O professor Marcelo Griebeler participou em agosto 
de um evento em São Paulo com a presença de quatro 
pesquisadores agraciados com o Nobel de Economia. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10699

Durante o pós-doutorado na Espanha, a professora 
Clerilei Bier atuou na organização do 1º Encontro de 

Internacionalização do Conpedi, em outubro, em Barcelona. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11440

A professora Paula Schommer foi eleita para o conselho da 
Sociedade Internacional para Pesquisa do Terceiro Setor.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12167

Cinco estudantes da Esag foram 
selecionados para estudar na unidade 

paulista da ESPM no primeiro 
semestre de 2015.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11303

A aluna de Ciências Econômicas Helena 
de Carvalho foi contemplada com a bolsa 

Prome para 2015/1 e vai estudar na 
Universidade do Porto, em Portugal. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10994

Prome Nacional da Udesc disponibiliza 
vagas e bolsa de estudos em nove IES 

estaduais conveniadas à Abruem.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11991

MOBILIDADe ACADÊMICA !

A aiesec mudou seu sistema de oferta de 
vagas de intercâmbio em dois programas – 
o Cidadão Global (voluntário) e o Talentos 
Globais (corporativo) – e agora é possível 
acessá-las e realizar a seleção sem 
pagamento ou assinatura de contrato.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11851

Você sabia?
A Udesc já recebeu desde 2003 cerca de 60 
estudantes de nações menos desenvolvidas 
pelo Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação. O portal da Udesc destacou em 
agosto a história do timorense Domingos 
Guterres, que começou em 2013 o curso de 
Administração Pública da Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10960

eneap no Rio de Janeiro
Acadêmicos e professores participaram em julho 

do 13º Encontro Nacional dos Estudantes do Campo 
das Públicas (Eneap), no Rio de Janeiro, com o tema 
“Concepções de Desenvolvimento em Disputa: limites 
e possibilidades da gestão pública frente às demandas 
sociais”. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10549

Professores da Udesc Esag participaram em dezembro de 
eventos em Blumenau e Joinville relacionados ao Dia  

Internacional do Combate à Corrupção.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11246

Três disciplinas em inglês foram ofereci-
das no centro de ensino neste semestre, 
pelos professores Marco Antônio Seifriz 
(Internacional Business), Jovane Medina 
Azevedo (Scenarios of Brazilian Logistics) 
e Omar Omar (Brazilian Economics and 
Capital Markets).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10637
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SppG 2014 reúne pesquisadores de diferentes IeS

três acadêmicos foram agraciados  
com o prêmio Jovem pesquisador no  
24º Seminário de Iniciação Científica
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11057

Cerca de 40 acadêmicos participaram  
em agosto de um curso preparatório  
para o 24º SIC. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10801

Realizado em setembro, a primeira edição 
do Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Ciências da Administração e Socioeco-
nômicas (SPPG 2014) teve apresentação de 
trabalhos, palestra, oficina e mesa redonda, 
com a participação de pesquisadores de di-
ferentes IES. O evento incluiu o 24º Seminá-
rio de Iniciação Científica na Esag.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11081

Pesquisadores e representantes de movi-
mentos sociais de diferentes países participa-
ram em outubro de um encontro na Udesc Esag 
sobre experiências da Rede Latino-Americana 
por Cidades e Territórios Justos, Democráticos 
e Sustentáveis. O debate fez parte de um proje-
to de pesquisa coordenado pelo grupo Politeia. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11670

pesquisadores debatem  
cidades sustentáveis

Pós-graduação para o Corpo de Bombeiros forma 18 oficiais 
Foi realizada em setembro a solenidade de 

formatura do Curso de Especialização (Pós-Gra-
duação lato sensu) em Gestão Pública: Estudos 
Estratégicos no Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina (CBMSC), desenvolvido para ofi-
ciais superiores da corporação pela Udesc Esag.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11320

Em setembro foi realizada a cerimônia de forma-
tura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), 
pós-graduação lato sensu, desenvolvido para ofi-
ciais da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) pela 
Udesc Esag. Foram formados 41 alunos.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11107

Especialização para oficiais da Polícia Militar forma 41 alunos

Lato sEnsu
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PROFISSIONAL 

Aline Rachadel de Souza, em 17/12: “Proposta de 
ações estratégicas fundamentadas em custos para uma 
microempresa de comércio varejista”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12080

Greicy Claudino, em 15/12: “Gestão estratégica de 
pessoas no setor público - um estudo de caso no Ciasc”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12128

Vinícius Schambeck, em 3/12: 
“Proposta de diretrizes para orientar a profissionalização 
das empresas familiares de pequeno porte”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11999

Anna Cecília Mendonça Amaral Petrassi, em 1/12:  
“Coprodução e desenvolvimentos territorial sustentável: 
uma análise de duas experiências de planejamento  
territorial do Pronat em Santa Catarina”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11976

Leandro Pereira Garcia, em 28/11: 
“Governança para emancipação: uma proposta para o 
enfrentamento intersetorial de iniquidades”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11886

Felipe Ferreira Bem Silva, em 26/11: 
“Redesenho da estrutura organizacional a partir 
do mapeamento de processos: análise e proposição 
para a área de comunicação do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC)”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11926

Lisandro José Fendrich, em 25/11: “O controle interno 
do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina 
sob a ótica do Business Process Model and Notation”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11883 

Marcus José Rocha, em 25/11: “Análise da capacidade 
absortiva de conhecimentos técnico-comerciais para 
startups e melhoria contínua de produtos tecnológicos: 
um estudo de caso na Empresa Specto”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11883

Luiz Fernando Nieuwenhoff, em 24/11: 
“Governança no Instituto Padre Vilson Groh: 
sistematização de experiências de empoderamento”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11882

Júlia dos Santos Damásio, em 13/11: 
“Qualidade percebida em serviços de hotelaria familiar de 
Florianópolis: um estudo de caso no Porto da Ilha Hotel”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11793

Grazielli Faria Zimmer Santos, em 24/10: “Em busca 
da efetividade na Administração Pública: proposição 
de uma metodologia para design e implementação 
de serviços públicos no município de Florianópolis”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11860

Renan Grijó Búrigo, em 23/10:  “Fatores críticos 
para a formulação de estratégias em laboratórios 
de análises clínicas do Estado de Santa Catarina”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11859

Camila Gerent, em 2/10: “Modelo de estrutura para o 
trabalho com projetos no âmbito do Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV: um estudo nas 
Secretarias do Estado de Santa Catarina”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11381

Giselle Coelho, em 25/9: “Gestão de fornecedores 
sob as dimensões da sustentabilidade: um modelo 
de referência para a Celesc Distribuição S/A”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11299

Aline Cristina da Silva Heusi, em 24/9: “Definição 
do cálculo de custo por vaga e matrícula efetiva em 
universidade pública: um estudo de caso do Centro de 
Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11283

Marcela Monteiro de Lima Lin Beltrame, em 26/8:  
“Política de comunicação em instituições de educação 
profissional, científica e tecnológica: proposta  
a partir da experiência do IFSC”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10926

ACADÊMICO

Juliane Jennrich, em 19/12: “Fatores de retenção dos 
profissionais da área de tecnologia da informação”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia= 12080

Juliana Bernieri, em 8/12: “Os desafios da gestão  
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no novo  
século, as reformas estatais e a accountability”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12059

Jorge Braun Neto, em 5/12: “Quando o bem  
entrelaça gerações: patrimônio cultural imaterial  
e relacionalidade a partir da economia civil”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12042

Cibeli Borba Machado , em 5/12: “Formação da  
identidade organizacional: um estudo na Universidade  
Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá”
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12042

Lilian Brum Duarte Davi, em 4/12: “Organizações da  
sociedade civil e inovação social na esfera pública:  
a experiência do Instituto Padre Vilson Groh”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12019

Rubens Lima Moraes, em 2/12: “Ação coletiva e inovação so-
cial na esfera pública: a trajetória do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral (MCCE) à luz da Teoria do Ator-Rede”.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11994

Jeferson Dahmer, em 31/10: “Ação coletiva, governança 
democrática e accountability social na construção de 
cidades sustentáveis: os casos de Florianópolis, Ilhabela  
e Ilhéus”. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11880

Nathália Laffin, em 6/10: “Contribuições da Gestão de 
Custos para a construção de prestação de contas: um 
estudo em uma organização sem fins lucrativos”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11417

Rafael Franzoni Maioral, em 24/9: “Identificação e  
avaliação dos atributos que influenciam a decisão de  
participação em eventos de corrida pedestre no Brasil”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11283

Rodrigo Gondin de Andrade, em 18/8: “Transparência de 
Câmaras Municipais dos maiores municípios brasileiros  
por meio de portais eletrônicos: um estudo à luz  
da Lei de Acesso à Informação”. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10835

DEfEsas Do mEstraDo Em aDministração 2014.2

A mestranda Simone de Ávila participou em 
agosto do InovaDay, em Florianópolis, com uma  

palestra sobre seu projeto Caronilha. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11301

O projeto Inforpeople, criado com a participação 
de um egresso e de uma mestranda da Esag, foi um 
dos seis finalistas do Social Good Brasil Lab 2014. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11705
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Assista ao programa Conexão Pública, produzido em parceria com o curso de Administração Pública, 
em http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/tval/programas_single_tval/conexaeo-publica/32556

As edições de 2014.2 abordaram os temas: Proposta de um sistema integrado de pesquisas na área da saúde (12/12), 
A educação financeira e a relação do brasileiro com o dinheiro (5/1), Ação de plantio de árvores no bairro de Ratones 
(14/11), A matemática e a estatística na educação e no cotidiano das pessoas (24/10), Preservação de trilhas históricas 
em Florianópolis (17/10), Microcrédito e a Previdência Social (10/10), Desenvolvimento institucional das organizações da 
sociedade civil (3/10), Intercâmbios sociais (26/9), Rede Conectividade (19/9), Campo de públicas (12/9), Enfoque parti-
cipativo no trabalho em grupo (5/9), Política Nacional de Participação Social e a Universidade (29/8), Egressos da Udesc 
Esag (22/8), Projeto Finanças Pessoais (15/8), Novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (8/8)

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

empresa júnior celebra 21 anos com palestras e solenidade

pMO esag promove 3º Workshop para OnGs

A Udesc Esag recebeu em agosto uma sé-
rie de encontros de introdução a finanças 
pessoais, ministrados em inglês pelo pro-
fessor norte-americano Terry Rumker, da 
Universidade de Ashland, por iniciativa do 
projeto de extensão Finanças Pessoais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10789

O Escritório de projetos PMO Esag pro-
moveu em outubro a terceira edição do seu 
Workshop de Projetos voltado a organiza-
ções do terceiro setor. O evento teve quatro 
palestras com administradores formados no 
centro de ensino e atraiu gestores de dife-
rentes instituições e acadêmicos. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11900

Introdução a finanças 
pessoais em inglês

EsaG Jr.

A Esag Jr. comemorou seu aniversário de 21 anos 
em setembro com o ciclo de palestras “Experiências 
que fazem a diferença”, além de uma solenidade com 
participação de acadêmicos e professores. No mesmo 

mês, a empresa participou do 8º Prêmio Fejesc.
Aniversário: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11285
Ciclo: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11204
Prêmio: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11248

Acesse os dados sobre o Custo de Vida de Florianópolis em http://www.esag.udesc.br/custodevida
e as publicações do Programa Observatório de Conjuntura Econômica 

em http://observatorioeconomic.wix.com/esag 
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turma da esag Sênior promove ações no campus e na Avos

Lançado em julho, o programa de desenvolvimen-
to institucional promovido pelo ICom e pelo programa 
Esag Comunidade visa apoiar o desenvolvimento insti-
tucional de organizações da sociedade civil (OSCs) que 
atuam com crianças e adolescentes em Florianópolis. 
Na Udesc, foram realizados no segundo semestre dois 

seminários relacionados ao programa e ao sistema de 
garantias dos direitos da criança e do adolescente, em 
agosto e setembro.
Julho: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10489
Agosto: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10895
Setembro: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11312

A formatura da 13ª turma da Esag Sênior foi realiza-
da em dezembro, após a conclusão do projeto integra-
dor, o Aflora Udesc, que promoveu plantio de mudas, 
sinalização da vegetação e outras ações ambientais 
no campus do Itacorubi. Outra iniciativa de destaque 
foi a campanha Fraldas da Alegria, que mobilizou di-
ferentes parcerias e arrecadou mais de 35 mil fraldas 
para crianças atendidas na Associação de Voluntários 
de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão (Avos). 
No segundo semestre, as atividades extraclasse inclu-
íram ainda visitas técnicas ao Sapiens Parque, à duas 
microempresas no Sul do Estado e uma palestra sobre 
o Grupo de Pais de Homossexuais (GPH). As inscrições 
para a turma de 2015 foram encerradas em novembro.
Formatura: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12161
Aflora Udesc: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11978
Visitas: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11774
Campanha: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11480
Palestra: http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11084

Representantes de diferentes organizações, profes-
sores e acadêmicos participaram de um encontro so-
bre a construção e o uso de avaliações em iniciativas 
sociais, em setembro. O evento foi promovido pelo 
Instituto Fonte e pelo programa Esag Comunidade.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11475

EsaG ComuniDaDE

Desenvolvimento para instituições que atuam com jovens

Avaliação de iniciativas sociais

O Projeto Cidadania é Direito lançou em setembro quatro folders com informações sobre 
eleições e direitos do consumidor e de família. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11104

O juiz eleitoral márlon reis, um dos principais articuladores do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), retornou à Udesc Esag em dezembro, onde participou de banca de mestrado e gravou entrevistas, 

além de lançar na cidade seu livro  “O Nobre Deputado”. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11975
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Apoio aos gestores públicos de Biguaçu 

O 1º Encontro Municipal de Indicadores em Biguaçu, e voltado a se-
cretários, diretores e gerentes da prefeitura, foi realizado em setem-
bro com apoio de uma equipe de servidores, acadêmicos e egressos da 
Udesc Esag. As atividades incluíram a promoção de uma oficina sobre 
indicadores e integraram o convênio de cooperação técnica entre as 
instituições, firmado por meio do programa de extensão Habilis – Ateliê 
de Economia e Finanças. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11202

Planejamento financeiro para oficiais da Base Aérea 

Um encontro para apresentação do status do 
Plano de Metas da Prefeitura de Florianópolis foi 
realizado em agosto na Udesc Esag, com participa-
ção expressiva do poder público municipal, socie-
dade civil e comunidade acadêmica. No centro de 
ensino, as ações sobre o tema são acompanhadas 
pelo programa de extensão Observatório Floripa 
Cidadã e por integrantes do grupo de pesquisa Po-
liteia. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10990

Um debate com professores, acadêmicos e con-
vidados marcou em dezembro o aniversário de 
três anos do programa Atitudes Empresariais. 

Mais de 500 alunos, professores, técnicos e convidados 
participaram das atividades do 10º Encontro de Extensão 
da Udesc, realizado em outubro, em Chapecó.

Desenvolvido ao longo deste ano, com previsão de chegar às escolas públicas de 
Florianópolis no início de 2015, o Projeto Esag Kids pretende estimular crianças a 

desenvolver noções de empreendedorismo e inovação. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10849

hAbILIS

Quarenta oficiais da Base Aérea de Flo-
rianópolis (BAFL) participaram em agosto de 
um curso de Planejamento Financeiro Pes-
soal, ministrado pelo professor Richardson 
Ribeiro e promovidos pelo Projeto Decifra 
Economia e Finanças.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=10813

encontro sobre o plano de Metas da prefeitura da Capital

fLoriPa CiDaDã E PoLitEia

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=12049 http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=11691

três anos de Atitudes empresariais encontro de extensão em Chapecó
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JIuDeSC
Os Jogos de Integração da udesc, em 
junho, serão realizados em Florianópolis.

OutORGAS De GRAu
As formaturas das turmas 2014.2 de 
Florianópolis e Balneário Camboriú 
serão realizadas em março.

JanEiro
Data EDitaL Do mEC Período de Matrícula 1ª chamada  
 para alunos via Sisu 2015/1

fEVErEiro
5 E 6 Matrícula de calouros
9 a 13 II Semana de Educação Continuada da Udesc
9 a 13 Matrícula de veteranos
12 E 13 Requisição de exame de suficiência
14 a 20 Ajuste de matrícula on-line
16 E 17 Feriado de Carnaval
18 Feriado (até 12h)
18, 19, 20 E 23 Matrícula de acadêmicos em mobilidade
19 Início do período letivo
19 Reunião do Consepe
19 E 20 Ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação
19 E 20 Realização de exame de suficiência
23 E 24 Matrícula por transferência, retornos e reingressos
25 Solicitação de dispensa de disciplina e trancamento de matrícula
25 a 7/3 Projeto Rondon 2015/1
Dias letivos: 9

março 
3 Matrícula em disciplinas isoladas
5 Reunião do Consad
6 Formatura Balneário Camboriú
11 Final da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2014/2
13 Matrícula da última chamada de calouros (Vestibular e Sisu)
23 Feriado Municipal | Campus I | Florianópolis
24 Formatura Florianópolis
25 Reunião do Consuni
Dias letivos: 26

abriL
22 a 4 Feriado Nacional | Semana Santa
5 Feriado Nacional | Páscoa 
7 Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
13 a 17 Requisição de transferência interna e reingresso após abandono
14 Reunião do Consepe
20 E 21 Feriado Nacional | Tiradentes
29 Reunião do Consad
Dias letivos: 21

maio
1 Feriado Nacional | Dia do Trabalho
18 a 22 Requisição de transferência externa e retorno
19 Reunião do Consuni
20 Udesc | 50 Anos
31 Vestibular de Inverno 2015/2 e Vestibular EAD 2015/2
Dias letivos: 24

Junho
3 Reunião do Consepe
3 a 7 Jogos de Integração da Udesc/Jiudesc
4 a 6 Feriado Nacional | Corpus Christi
18 Reunião do Consad
Dias letivos: 21

JuLho
1 Inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais
1 Término do Período Letivo
2 a 8 Período de exames finais
9 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais
9 Término do Semestre
9 Reunião do Consuni
13 a 14 Matrícula dos calouros
15 a 25 Projeto Rondon 2015/2
20 a 24 Matrícula de veteranos
23 Reunião do Consepe
27 a 28 Requisição de Exame de suficiência
27 a 31 Semana de Educação Continuada
28/7 a 4/8 Ajuste de matrícula on-line 
30 E 31/7, 3 E 4/8 Matrícula de acadêmicos em mobilidade
Dias letivos: 0
Total de dias letivos 2015.1: 101

Calendário 2015.1

CALenDáRIO ACADÊMICO 2015.1 – Acesse a versão completa em 
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/523/calendario_academio_2015_4_11.pdf

IníCIO DAS AuLAS
A recepção aos calouros tradicionalmente 
inclui uma ação de trote solidário 
promovida pelo Daag.

CInQuentenáRIO DA uDeSC
universidade completa 
50 anos de existência.


