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OpOrtunidades
Um período de oportunidades se 

aproxima para a Esag a partir do pró-
ximo semestre.

Oportunidades pelo aniversário 
de 50 anos que será comemorado 
em 2014. Uma ocasião especial, 
como o cinqüentenário, nos oferece 
motivação para ir além dos desafios 
cotidianos. 

É momento de rever a história da Esag, conhecer melhor nosso pas-
sado, para refletir sobre o momento presente e planejar o futuro.

A programação das atividades nesse ano tão importante para o Cen-
tro já está sendo planejada e, no devido momento, toda a comunidade 
acadêmica será convidada a participar e contribuir.

Nossa meta é que, além da celebração, professores, técnicos, alunos 
e demais participantes da vida da Esag possam aproveitar essa ocasião 
para ajudar na  construção coletiva de um amplo conteúdo sobre a 
história do Centro, a ser compartilhado nos eventos e registrado em 
materiais durante e depois das comemorações.

Pretendemos com isso aprofundar o conhecimento de todos sobre a 
Esag e ampliar as informações sobre a escola atualmente disponíveis, 
fazendo jus à riqueza de seu passado.

Que o novo semestre letivo seja pleno de realizações, com desafios 
acadêmicos e profissionais alcançados.

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

Uma ocasião 
especial, como o 

cinqüentenário, nos 
oferece motivação 
para ir além dos 

desafios cotidianos

Este informativo destaca parte das 
atividades desenvolvidas durante o 
primeiro semestre de 2013 pelos 72 
professores efetivos, 15 professores 
substitutos, 43 técnicos, 1.696 alunos 
de graduação e 78 de mestrado da 
Udesc Esag, registradas no relatório 
interno e no portal da instituição.

Leia também o primeiro Informe       
Esag, com o resumo de 2012/2 4

DIREção
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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

Esag planeja programação 
do cinquentenário

Uma comissão instituída pela 
Direção Geral iniciou neste semes-
tre o planejamento para as come-
morações dos 50 anos da Esag. A 
programação deve começar no 49º 
aniversário, no final deste ano, e 
culminar com um evento oficial na 
data do cinquentenário, em 16 de 
outubro de 2014. Durante o pró-
ximo semestre, a comissão bus-

cará mobilizar o centro de ensino 
em torno do projeto, agregando a 
participação de todos neste impor-
tante momento histórico da escola. 
Mais informações serão disponibi-
lizadas em breve em nosso portal, 
e os interessados em contribuir 
espontaneamente também podem 
entrar em contato com a comissão 
pelo e-mail gustavo.vaz@udesc.br.

VEStIBULAR 
Relação de candidatos por 
vaga nos cursos de graduação 
da Esag no Vestibular de 
Inverno da Udesc, realizado 
em julho: Administração teve 
487 inscritos no período 
noturno (12,2 candidatos por 
vaga) e 471 no vespertino 
(11,8). Administração Pública 
teve 317 (6,7) e Ciências 
Econômicas 190 (4,8). no total 
foram 8.720 inscritos, recorde 
histórico da universidade para 
a seleção de inverno.

FoRMAtURAS 2013/1
Cerca de 135 alunos de 
graduação das turmas de 
Administração (vespertino 
e noturno), Administração 
Pública (Florianópolis e 
Baneário Camboriú) e Ciências 
Econômicas concluíram seus 
cursos no primeiro semestre. 
As formaturas acontecem em 
agosto – em Florianópolis, na 
segunda-feira, 12, às 10h, e 
em Balneário Camboriú na 
sexta-feira, 30, às 15h.

SéRIE hIStóRICA 
DE EGRESSoS 

Administração
1969 a 2012/2: 2.820 alunos

Administração Pública
2008 a 2012/2: 389 alunos

Ciências Econômicas
2011/2 e 2012/2: 23 alunos

total de formados nos três 
cursos de graduação da Esag 
entre 1969 e 2012/2: 3.232

DIREção

Egressos no portal
O total de graduados pela 

Udesc Esag supera a marca de 
3,2 mil – a lista completa de 
egressos dos três cursos, orga-
nizados por ano e com foto da 
formatura de cada turma, está 
disponível no portal da Esag em  
http://www.esag.udesc.br/?id=481

reunião na secretaria de Administração

No segundo semestre também será lançado o Relatório  
de Sustentabilidade da Udesc Esag, gestão 2010-2013

A direção da Esag fez uma visita institucional em maio ao secretário 
estadual de Administração, Derly Massaud de Anunciação, para poten-
cializar a interação entre as instituições e ampliar o aproveitamento 
dos serviços ofertados no centro de ensino por órgãos públicos esta-
duais. Um dos assuntos foi o projeto de oferta do curso de graduação 
em Administração Pública na modalidade de ensino à distância, muito 
bem recebida pelo governo. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6871

em administraÇÃO
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Encontro com conselho de empresários
Um workshop reuniu em 

julho autoridades e docentes 
da Udesc Esag com repre-
sentantes do Conselho de 
Entidades de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
de Santa Catarina (Cetic-SC), 
para debater a viabilidade 
de implantação no centro de 
ensino de um curso superior 
que atenda às demandas do 
setor empresarial de Tecno-
logia da Informação e Co-
municação (TIC). O principal 
objetivo do encontro foi de-
bater uma proposta de perfil profissiográfico que su-
pra as necessidades do mercado. Foi a terceira reu-
nião este ano entre a Cetic, presidida pelo professor 
Carlos Schneider, e a universidade. Ficou definido 

ProjEto DE Curso

Os trabalhos interdisciplinares são realizados todo semestre, nos 
três cursos da Udesc Esag. Na Administração, envolvem do 1º ao 
7º termo (veja ao lado), com os alunos atuando em equipes junto à 
pequenas e médias empresas, sob orientação conjunta dos profes-
sores. As apresentações reúnem discentes e docentes no auditório, 
todo final de semestre. Em junho, fotografamos duas turmas.

intErDisCiPlinAriEDADE

1º termo: 
Visualização/
integração 
Diagnóstico 
da profissão 
e do setor 
empresarial

2º termo: 
Diagnóstico 
Setorial e 
Planejamento 
Estratégico

3º termo: 
organização e 
Reorganização 
de Empresas

4º termo: Jogos 
de Empresas

5º termo: 
Pesquisa junto 
às empresas

6º termo: 
Estruturação de 
novos negócios 
(Banca de 
Investimentos)

7º termo: 
Gestão de 
Projetos e 
Consultoria

que a Esag vai elaborar um instrumento de pesqui-
sa para detalhar as necessidades do setor junto aos 
gestores e uma nova reunião deve acontecer até se-
tembro.  http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7420
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inVEstiMEnto 2013/1

ProjEtos DE Ensino 
dae: administração em debate, com objetivo 
de consolidar o lema Escola-Empresa-Comuni-
dade.

dap: Comunidade de práticas, com objetivo de 
oferecer espaço aos docentes para atividades 
que aperfeiçoem formas de trabalhar conteú-
dos em aula.

dCe: Comunidade de práticas integradas, com 
objetivo de promover atividades como deba-
tes, mini-cursos, feiras, oficinas e outros.

Direção de Ensino: Programa de Qualificação 
docente, com objetivo de incrementar o de-
senvolvimento humano e profissional docente.

MErCADo DE trABAlHo

núMEros Do EstÁGio

2012/1 Estágio obrigatório I:  128
 Estágio obrigatório II:  137
 Total: 265

2012/2 Estágio obrigatório I:  105
 Estágio obrigatório II:  143
 Total:  248

2013/1 Estágio obrigatório I:  206
 Estágio obrigatório II:  138
 Total:  344

O estágio obrigatório é adotado pelos cursos de 
Administração (em empresas) e Administração 
Pública (em organizações). 

A página da Coordenadoria de Estágios da Esag 
publica, entre outras informações, listas semanais 
com oferta de vagas para estágio não-obrigatório.

http://www.esag.udesc.br/?id=34

Serviço exclusivo tem espaço na mídia
O índice de Custo de Vida em Florianópolis, calculado 

com exclusividade pela Udesc Esag desde 1968, registrou 
alta de 3,10% no primeiro semestre do ano e de 6,33% nos 
últimos doze meses. O trabalho coordenado por Hercílio 
Fernandes Neto tem seus resultados publicados diariamen-
te na página de indicadores econômicos do Diário Cata-
rinense, mensalmente em diversos canais (como o portal 
EconomiaSC) e é tema recorrente na mídia. Neste semestre, 
foram registradas entrevistas para a RBS TV, TVCOM, rádio 
CBN, rádio RIC Record e colunista Estela Benetti (DC), entre 
outros. http://www.udesc.br/?idnoticia=7331

Custo DE ViDA

todas as PoRtARIAS 
emitidas pela Esag a partir 
de 2008 estão disponíveis no 
portal em  
http://www.esag.udesc.br/?id=3.

As AtAS de reuniões  
do Concentro a partir 
de março de 2011 estão 
disponíveis no portal em 
http://www.esag.udesc.br/?id=428.

Oficial
Egresso presidente
Graduado pela Esag em 1995, 
o administrador Sander DeMira
assumiu a presidência da 
Associação Comercial e Industrial 
de Florianópolis (ACIF) em maio.

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6904
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Esag tem maior delegação do Jiudesc
Com 195 alunos inscritos, a Esag compareceu 

com a maior delegação dentre os doze centros de 
ensino na 11ª edição dos Jogos de Integração dos 
Acadêmicos da Udesc. A mobilização e a preparação 
para os Jogos foi realizada pela Atlética da Esag, em 
conjunto com as Direções de Ensino e Extensão. Co-
ordenada pelo professor Alfredo Balduíno, coorde-
nador de extensão da Udesc, a delegação foi acom-

panhada por cinco servidores. Com participantes 
nas 14 modalidades, os esaguianos venceram duas: 
futebol de campo masculino e tênis de mesa femi-
nino. Ao todo, o Jiudesc 2013 reuniu 1.278 es-
tudantes em Joinville, em maio e junho. A sede e 
data do Jiudesc 2014 já foram definidas: será em 
Lages, entre 30 de abril a 4 de maio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7116

jiuDEsC

Confira as novidades no portal da Esag

A Rádio Udesc Florianópolis estreou em junho seu site 
e uma programação reformulada, tanto em programas jorna-
lísticos quanto na parte musical. A Esag tem dois programas 
regulares na grade: o Atitudes Empresariais e o Nas Entreli-

nhas. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7154

Implementada no início deste semestre, a página 
da Assessoria de Comunicação no portal da Udesc 
Esag oferece diversos serviços e links úteis:
4as edições do Boletim de Serviços (desde 2010) e 

do Informe ESAG (desde 2012/2);
4portarias da Esag, atas e resoluções do Concentro;
4contatos do centro de ensino nas redes sociais (face-

book.com/udesc.esag  e twitter/esag_udesc);
4Guia de Fontes dos professores da Udesc Esag.
4Logomarca da Esag nos formatos JPG, GIF e CDR.
4Modelos de diferentes documentos usados na 

Udesc Esag.
Acesse em http://www.esag.udesc.br/?id=1043

O portal da Udesc alcançou em junho a 
marca de um milhão de visitas no ano - 748 
matérias foram publicadas no primeiro semes-

tre, produzidas pela Secom ou pelos Centros. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7357

Foi lançado em junho o Guia de Fontes da Udesc Esag, com informações sobre 90 
docentes de Administração Empresarial, Administração Pública e Economia. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7227

Neste semestre, foram publicadas no portal da Udesc Esag 153 notícias produzidas 
pela Assessoria de Comunicação do centro de ensino - e outras 278 pela Secretaria de 

Comunicação da Udesc - entre 2 de janeiro e 5 de julho. 

O setor de Recursos humanos da Esag 
também reformulou sua página no portal. 
Entre os serviços disponíveis estão:
4Instruções normativas para afastamento 
do país;
4Orientações sobre usufruto de licença-
prêmio para docentes;
4Links para os sites do SC Saúde, Portal 
do Servidor, Iprev e DEAP Virtual;
4Orientações para progressão e promoção 
na carreira para técnicos e docentes;
4O cronograma de pagamento do Governo 
do Estado.
http://www.esag.udesc.br/?id=609
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Alunos do ensino médio de Tubarão visitaram em junho a Esag e as demais instalações 
do Campus I da Udesc.. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7081

Sustentabilidade da cidade em debate
Desafios e projetos para o desenvolvimento sus-

tentável de Florianópolis estiveram em debate em 
junho, no auditório, em uma mesa redonda com re-
presentantes do terceiro setor e dos poderes execu-
tivo e legislativo municipal. 

Participaram o presidente da Viaciclo, Daniel 

Costa; o assessor da Prefeitura e egresso da Esag, 
Leandro Damásio; e o vereador e estudante da Esag, 
Pedro de Assis Silvestre. O evento foi promovido 
pelo Grupo Conviver da Esag para marcar o Dia 
Mundial do Meio-Ambiente (5 de junho).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7091

ExtEnsão

O projeto Vivendo 
Bem Udesc, da Coorde-
nação de Capacitação e 
Potencialização de Pes-
soas (CCAPP), promoveu 
cinco palestras na Esag 
neste semestre, sobre: 
problemas na coluna cer-
vical; gestão do tempo e 
das mudanças; importân-
cia da família como grupo 
social; self coaching para 
resultados; e microssemi-
ótica oftálmica. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7289

O Curso de 
Aperfeiçoamento 
dos Técnicos 
Universitários 
da Udesc Esag 
continua em 
andamento – no 
primeiro semestre 
deste ano, a 
servidora Esther 
Arnold ministrou 
a disciplina de 
Comunicação 
Oficial.

A Udesc Esag foi homenageada em março no aniversário de 25 anos da Casa da Criança. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6459

Um “Arraiá Administrativo” promovido pelo Rh da Esag reuniu 
técnicos, bolsistas e professores em julho, durante o recesso das aulas.
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Boas-vindas 
mobilizam veteranos

A primeira palestra do padre Vilson Groh na Udesc Esag 
aconteceu em fevereiro e foi dirigida aos alunos ingressantes do 
curso de Administração Pública. Com mais de três décadas de 
dedicação ao desenvolvimento de trabalhos sociais, ele falou aos 
alunos sobre cidadania e gestão social. Promovido pelo Cacij, o 
evento deve estimular futuras parcerias entre a Esag e o Instituto 
Vilson Groh (IVG). http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6256

O egresso de Ciências Econômicas Filipe 
Guilherme Ramos apresentou seu TCC - premiado 
como melhor monografia em 2012/2 - no auditó-
rio, em fevereiro. O trabalho “Análise Espacial da 
Qualidade de Vida em Santa Catarina - uma análise 
em cross-section para o ano de 2009” foi orientado 
pelo professor Fernando Pozzobon. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6286

Uma série de oficinas no auditório 
buscou demonstrar aos calouros as opor-
tunidades disponíveis na universidade, em 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
também no estágio. Nos encontros, vetera-
nos e egressos compartilharam suas experi-
ências com os ingressantes, esclarecendo os 
benefícios e oportunidades das atividades. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6147

Cerca de 25 estudantes de diferentes termos 
dos cursos de Administração, Administração Pú-
blica e Economia participaram em fevereiro da re-
cepção aos novos alunos da Udesc Esag. As boas-
-vindas aos calouros aconteceram no período de 
matrícula, em iniciativa do DAAG, em parceria com 
o CACIJ e o CAdE.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6147

iniCiAtiVA EstuDAntil

RECEPção AoS CALoURoS

Alunos visitam 
crianças em entidades

Algumas horas de interação com crianças e adoles-
centes em instituições beneficentes da Capital marca-
ram o início das aulas para os calouros, em fevereiro. O 
trote solidário coordenado pelo DAAG mobilizou alunos 
dos três cursos: as turmas de Administração (vespertino 
e noturno) e Ciências Econômicas visitaram a Casa da 
Criança, na Trindade, a de Administração Pública esteve 
na sede de obras sociais da Serte, na Cachoeira do Bom 
Jesus. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6201

trotE soliDÁrio

GruPo ConViVEr

CADE
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Cerimônia em fevereiro na Capital
gradua 109 novos profissionais

Mais de mil pessoas lotaram o Centro de Cultura e Eventos da UFSC 
para a colação de grau das turmas 2012/2 dos três cursos de gradu-
ação da Udesc Esag, em fevereiro. Pela 84ª turma de Administração, 
com alunos do período vespertino e noturno, foram graduados 82 ba-
charéis; pela 10ª turma de Administração Pública, foram 18 bacharéis, 
e pela terceira turma de Ciências Econômicas, 9 bacharéis. No total, 
colaram grau na cerimônia 109 profissionais. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6245

forMAturAs EM floriAnóPolis

Décima turma forma 17
administradores públicos

A colação de grau da turma 2012/2 do curso de graduação 
em Administração Pública da Udesc Esag em Balneário Cam-
boriú foi realizada em março, no auditório do Instituto Federal 
Catarinense (IFC). Foram graduados 17 bacharéis. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6443

Uma solenidade de formatura 
profissional em fevereiro no auditó-
rio reuniu alunos concluíntes do semes-
tre 2012/2 dos três cursos da Udesc 
Esag, com autoridades da universidade 
e dos Conselhos Regionais de Admi-
nistração (CRA-SC) e de Economia (CO-
RECON-SC) de Santa Catarina. Um dos 
objetivos do evento foi antecipar o re-
gistro profissional aos formandos, que 
ficam aptos a exercer a profissão logo 
após a formatura e a colação de grau.

BAlnEÁrio CAMBoriú

Confira a lista de egressos, 
homenageados e premiados de 

cada turma desde 1969, de todos 
os 3.232 formados até 2012/2, no 

portal da Udesc Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?id=481

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6214
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Um total de 817 agasalhos, 790 livros, 21 cestas de alimentos e 14 de 
limpeza direcionados a instituições beneficentes de Florianópolis, além 
de 63 doações de sangue ao Hemosc - este foi o resultado social da tra-
dicional gincana promovida pelo Daag, que mobilizou cerca de trezentos 
estudantes dos três cursos da Esag, em junho. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7248

O processo seletivo da Esag Jr 
no primeiro semestre teve cem 
inscritos, número recorde, e foi 
concluído em abril com a aprova-
ção de 21 alunos dos três cursos 
– Administração, Administração 
Pública e Economia – para o pro-
grama trainee. 

A empresa também promoveu 
em março um encontro inédito 
com professores para falar da atu-
ação da Esag Jr em 2012, das me-
tas para este ano e dos preparati-
vos para o vigésimo aniversário da 
empresa, em setembro. 

Gincana arrecada doações 

Seleção tem 
recorde de 
inscritos

DAAG

EsAG jr

o InfoESAG começou em junho 
com uma oficina sobre liderança 
ministrada pelos acadêmicos Camila 
Bellato (presidente da Aiesec em Floria-
nópolis) e Fernando Monteiro (presidente 
da Fejesc). Promovido pelo DAAG, o ciclo 
de atividades prevê para o segundo 
semestre oficinas de Oratória, Gestão do 
Tempo, Excel, Corel Draw e outras. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7168

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6713

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6334
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As inscrições para o Concurso Estadual de Planos de Negócio para Universitários 2013 estão 
abertas até 30 de agosto. São cinco categorias em disputa - Indústria, Comércio, Serviços, 

Agronegócios e Negócios Digitais. No ano passado, a Udesc teve cinco finalistas, três da Esag 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6734

Palestra motiva participação de alunos
ConCurso EstADuAl DE PlAno DE nEGóCios

A empresa Dotz, uma das líderes em 
programas de fidelização por coalizão na 
América Latina, promoveu em junho uma 
palestra para alunos e egressos da Esag 
para divulgar as oportunidades geradas 
por seus planos de expansão na região Sul 
do Brasil. O diretor da empresa Julio Paci-
ni falou também sobre os diferenciais do 
modelo de fidelização por coalizão e do 
programa da empresa. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7152

Uma palestra promovi-
da pela Esag Jr em maio 
no auditório buscou moti-
var a participação da Esag 
no 6º Concurso Estadual 
de Plano de Negócios para 
Universitários do Sebrae. 
Dois alunos premiados na 
edição anterior comparti-
lharam suas experiências: 
Igor Chede Colaço e Aline 
Bortolotto Cardoso, que 
venceu uma das categorias 
e fez a viagem ao Vale do 
Silício em fevereiro. Tam-
bém participaram profes-
sores orientadores e uma 
representante do Sebrae.

Representantes da Portobello e do IEL/SC 
promoveram em maio uma palestra no auditório so-
bre o programa de estágio na empresa de Tijucas, atu-
almente a maior fabricante de revestimentos cerâmi-
cos da América Latina. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6909

o criador da Chilli Beans, Caito Maia, fez uma 
palestra em abril no auditório, lotado por acadêmi-
cos de diferentes centros. Ele falou da trajetória da 
Chilli Beans, do início despretensioso a atual posição 
de maior marca de óculos e acessórios da América 
Latina. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6727

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6918
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Alunos desenvolvem novos negócios

Programa Fala Jovem é gravado na Esag

A turma inaugural do Laboratório de Empreen-
dedorismo Digital teve 30 alunos de Administração 
e dez encontros semanais, de maio a julho. Inicia-
tiva inédita em instituições de ensino superior no 
Brasil, o curso extracurricular foi resultado de uma 
parceria entre a Udesc Esag e a incubadora Wha-
pp, e buscou proporcionar aos alunos a experiência 

prática de transformar ideias em empreendimentos 
digitais. O encerramento teve um “demo-day”, com 
a apresentação pelos alunos de dez projetos desen-
volvidos no curso, diante de uma banca com quatro 
especialistas. Uma segunda edição do LED está pre-
vista para o segundo semestre.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7328

A gravação em junho do programa Fala Jovem, da 
TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (TVAL), 
no auditório, reuniu o professor Eduardo Janicsek 
Jara, a deputada estadual Angela Albino e diversos 
alunos em um debate sobre o empreendedorismo 
voltado aos jovens. O programa pode ser conferido 
no site da TVAL. O professor Jara viajou no mês an-

terior à gravação para Boston, onde participou de um 
Simpósio para Educadores de Empreendedorismo na 
Babson College, considerada a melhor universidade do 
mundo no ensino da disciplina. O curso foi um prêmio 
recebido no Concurso Nacional Santander Práticas de 
Educação para Sustentabilidade.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7103

lABorAtório DE EMPrEEnDEDorisMo DiGitAl

ExtRACURRICULAR

EMPrEEnDEDorisMo

Formando em Administração é aprovado em junho para programa trainee 
da AB InBev, uma das cinco maiores companhias do mundo na fabricação de 

bens de consumo. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7439
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Um novo rumo para moradores de rua

Casa nova para crianças de associação

O Projeto Novo Rumo, dos 49 alunos do oitavo termo noturno de Ad-
ministração, teve como meta a revitalização do Centro de Referência Es-
pecializado para População em Situação de Rua (Centro POP) de Floria-
nópolis. Com arrecadação líquida de aproximadamente R$ 88,5 mil, eles 
viabilizaram a reforma de oito salas no espaço, mantido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social em instalações da Passarela Nego Quirido, 
para oferecer atendimento diurno e buscar a ressocialização 
dos usuários. Também foram firmadas parcerias para oferecer 
oficinas no local. O projeto promoveu quatro eventos de arre-
cadação: duas festas em casas noturnas, um jantar de massas 
e, como atividade final, uma reedição do espetáculo musical 
Recortes da Broadway, no CIC. Na parte social, foram três atividades no 
Centro POP: uma conversa com um ex-morador de rua, uma oficina de 
reciclagem e uma confraternização com temática junina. Os acadêmicos 
também participaram com um estande na Feira da Esperança, em maio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7300

Promovido por 17 alunos do 
oitavo termo vespertino de Admi-
nistração, o Projeto Tocando Vi-
das teve como meta a reforma e 
ampliação da sede da Associação 
Novo Alvorecer, na Vila Apareci-
da, onde é oferecido atendimento 
a cerca de 60 crianças da comuni-
dade no período do contra-turno 
escolar. Entre as atividades estão 
aulas de violino, ministradas des-
de 2011. Com arrecadação líqui-
da de R$  35 mil, o projeto pro-
moveu três eventos para angariar 

A Ala do Hospital Infantil Joana de Gusmão, beneficiada pelo Projeto 
Cata-Vento, dos alunos do oitavo termo noturno 2012/2, voltou a receber 

pacientes em maio. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6953

recursos: dois happy-hours beneficentes e um evento 
gastronômico com atrações artísticas (a Feijoada Cultu-
ral), em um hotel na Praia Mole. Uma das atrações da 
Feijoada envolveu a apresentação dos jovens aprendizes 
de violino em conjunto com a Orquestra Municipal. Também foram 
feitas ações sociais, como uma visita das crianças à Udesc, onde elas 
conheceram e tocaram com a Orquestra Acadêmica, no Ceart, e tive-
ram uma recepção especial organizada pela 12ª turma do curso Esag 
Sênior.  http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7285

GErEnCiAMEnto DE ProjEtos
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três dias de debates mobilizam alunos
A Semana Acadêmica da Administração Pública, pro-

movida em maio pelo Cacij, teve três dias de duração. A 
abertura contou com um debate sobre a reforma admi-
nistrativa da prefeitura de Florianópolis, com o secretá-
rio municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rui Luiz 
Gonçalves, e o vereador Pedrão; e uma palestra da se-
cretária adjunta de Turismo da Capital, Luciane Camilot-
ti, sobre a experiência de benchmarking internacional 
do Ministério do Turismo. O segundo dia teve uma pa-

lestra do presidente do Observatório Social de São José, 
Jaime Klein. No último, dois representantes do Instituto 
PVBLICA e egressos de Administração Pública da Esag – 
Leandro Damásio e Luis Felipe Reinecke – falaram sobre 
o poder dos dados-abertos na avaliação dos resultados 
da política educacional brasileira; e, para encerrar, o di-
retor executivo do ICom, Anderson da Silva, abordou a 
implementação do movimento Floripa Te Quero Bem. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6986

sEMAnA DA ADMinistrAção PúBliCA

Formanda em Administração Pública ingressa em programa trainee da multinacional 
de consultoria PricewaterhouseCoopers. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7238

Alunos do oitavo termo de Administração Pública en-
tregaram em junho um trabalho de consultoria para a Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis. Eles fizeram o mapeamento 
de processos na diretoria do Fundo Municipal de Saúde e suas ge-
rências. A atividade foi realizada no âmbito das disciplinas Teo-
ria e Prática de Administração de Serviços Públicos e Sistemas de 
Accountability, no desenvolvimento de práticas de coprodução de 
serviços públicos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7193

os calouros de Administração Pública visita-
ram em maio o Centro Administrativo do Governo do 
Estado, em Florianópolis.  Eles conheceram a estru-
tura física do Centro e assistiram a palestras na Se-

cretaria de Administração sobre o funcionamento do 
poder executivo no âmbito estadual. A atividade fez 
parte da disciplina Administração Pública e Socieda-
de. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6827
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Campanha pela carreira de gestor público

Reestruturação de associação comunitária

Os alunos do quinto termo de Administração 
Pública promoveram neste semestre a campanha 
“Gestor Público: você conhece essa carreira?”, vi-
sando a implementação da nova carreira de Es-
pecialista em Políticas Públicas e Gestão Gover-
namental (EPPGG) na estrutura administrativa da 
prefeitura. A iniciativa foi criada na disciplina de 
Políticas Públicas, ministrada pelo professor Leo-
nardo Secchi. Os alunos elaboraram 
a proposta, promoveram um abaixo-
-assinado que recolheu mais de 500 
demonstrações de apoio e articula-
ram encontros com a câmara muni-
cipal e poder executivo. O documen-
to foi entregue em junho ao prefeito, 
que se comprometeu a criar novas 
vagas para a carreira já no próximo concurso pú-
blico. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7316

Alunos do sétimo termo de Administração Pú-
blica trabalharam neste semestre pela reestrutu-
ração administrativa da Associação de Morado-
res da Praia das Areias (AMPA), na comunidade 
Areias do Campeche, em Florianópolis. A inicia-
tiva fez parte da disciplina de Desenvolvimento 
Comunitário e Poder Local e integrou as ações do 
programa de extensão Esag Comunidade. Funda-
da em 1984, a AMPA estava abandonada desde 
2009. O trabalho envolveu visitas de mobiliza-
ção à comunidade e um levantamento de pen-
dências da associação junto aos órgãos públicos.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7034

PolítiCAs PúBliCAs

DEsEnVolViMEnto CoMunitÁrio E PoDEr loCAl

Aluno de Administração Pública é eleito para presidência do Conselho de Juventude de 
Balneário Camboriú em janeiro. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6108

os professores Francisco Gabriel heidemann e José Francisco Salm participaram de um debate 
sobre accountability para alunos de oitavo termo de Administração Pública em Balneário Camboriú, em junho. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7128
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Protestos pelo país são avaliados na Esag
As manifestações recentes no Brasil foram 

tema de debates na Udesc: em julho, docentes 
e acadêmicos de Administração Pública aborda-
ram a crise política em encontro no auditório; 
no mês anterior, o assunto também motivou um 
debate na rádio Udesc Florianópolis. Na impren-
sa, os professores Enio Spaniol e Paula Schom-
mer tiveram participações em transmissões e 
programas de rádio e TV sobre os protestos. 

MoMEnto HistóriCo

A professora Emiliana Debetir ministrou em 
fevereiro um minicurso de 8h sobre Gestão por 
Resultados para a equipe de gestão da Prefeitura 
de Camboriú, incluindo prefeita, vice-prefeito, se-
cretários e presidentes de fundações municipais.

Um conclave papal foi simulado na aula de Políticas Públicas, 
pelos alunos de Administração Pública de Florianópolis, em março.

os alunos do sétimo termo 
de Administração Pública 
em Florianópolis e Balneário 
Camboriú assistiram a uma série 
de palestras pela disciplina de 
Administração Municipal: 
– Jorge Luiz hermes Junior, 
analista da Caixa Econômica 
Federal, em março;
- Kelly Cristina Vieira, assistente 
social da Prefeitura de 
Florianópolis, em abril;
- Luzia Coppi Mathias, prefeita de 
Camboriú, em junho;
- Ernei Stahelin, ex-prefeito de São 
Pedro de Alcântara, em junho.
- Luiz Eduardo Borges, fiscal da 
vigilância sanitária de Balneário 
Camboriú; 
- Luiz Claudio Cardoso de Faria, 
fiscal de tributos mobiliários da 
prefeitura da Capital.

também foi feita uma consultoria 
gratuita na Prefeitura de 
Camboriú, de diagnóstico da 
estrutura organizacional.

http://migre.me/fov5y

Aluno de Administração Pública faz estágio de curta duração na Câmara dos Deputados. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6972

o egresso Marcelo Correa Pedroso palestrou para alunos de Admi-
nistração Pública em Florianópolis e Balneário Camboriú em junho. For-
mado em 2009, ele abordou sua trajetória acadêmica, a inserção no mer-
cado profissional e a experiência com Design de Serviços na prefeitura 
de Campinas, em São Paulo. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7119

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7317

http://migre.me/fsaSw

o professor Leonardo Secchi proferiu em março a pa-
lestra de abertura da Oficina Estadual de Gestores Munici-
pais, sobre perspectivas e desafios da gestão pública muni-
cipal. O evento reuniu 1,4 mil gestores municipais do estado 
no Centrosul. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6492

eXternas

Um ferramenta desenvolvida pelo professor José Francisco Salm Junior foi inaugurada du-
rante o Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, em Salvador (BA), em 
março. O Sistema de Indicadores das Fundações de Amparo à Pesquisa (Sifaps) vinha sendo elaborado desde 
2009 e foi implementado em 2012. O sistema possibilita a visualização de indicadores das fundações no site 
e a comparação entre dados, o que reforça a transparência no uso dos recursos e facilita a definição sobre 
investimentos com base em números e indicadores comprovados. http://migre.me/fpmF7
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Tours virtuais convidam à reflexão
Três diferentes grupos da Esag visitaram 

neste semestre o Centro de Visualização do 
Programa Floripa Interativa (CVFI), no Sa-
piens Parque. Alunos de graduação, mes-
trandos e professores de Administração 
Pública, além da 12ª turma da Esag Sênior, 
foram recebidos em diferentes ocasiões 
pelo coordenador de operações do progra-
ma, que apresentou seu conceito e funcio-
nalidades. A principal atração é uma multi-
tela com projetores em alta definição, onde 
se visualiza conteúdos, inclusive projetos 
para a cidade, com recursos audiovisuais 
modernos e ferramentas interativas. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6996

floriPA intErAtiVA

o economista chefe da Somma Investimen-
tos, Álvaro Dezidério da Luz, fez uma palestra em 
março no auditório sobre o atual cenário econômico 
e os desafios para a economia brasileira em 2013. 

O evento foi promovido pelo Departamento de Ci-
ências Econômicas e pelo Centro Acadêmico de Eco-
nomia (CadE). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6465

o gestor de produtos 
da Dell Computadores 
América Latina, Carlos 
Rabello, ministrou palestra 
sobre as estratégias de 
sustentabilidade da empresa no 
Brasil, em junho, em atividade 
complementar da disciplina 
Gestão da Responsabilidade 
Social e Ambiental.

O presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) de Santa Catarina,  
Paulo Roberto de Jesus, ministrou em fevereiro uma palestra  

na Udesc Esag sobre a profissão do economista.

Um debate sobre o futuro do Rio Camboriú foi realizado em 
maio no auditório do Cesfi, em Balneário Camboriú, com representantes 
de órgãos públicos, entidades não governamentais, professores e acadê-
micos da Udesc e da Univali. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6961

EsAG soCioAMBiEntAl
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Esag recebe encerramento do Dinter

PElO DintER UDEsC EsAG - UFBA

Prof. Adrián sánchez Abraham: Processo 
Legislativo Estadual: uma análise a partir dos 
pareceres da Procuradoria Geral do Estado de 
Santa Catarina sobre autógrafos de 1995 a 2012 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7107

Prof.ª Patrícia Vendramini: Análise do Curso de 
Administração Pública da Udesc Esag 
à luz das competências 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6493

PElO CPGA/UFsC

Prof. leandro schmitz: Abordagem Experiencial 
no Ensino de Administração:
análise da efetividade na disciplina 
de Gerenciamento de Projetos 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7324

Prof. Daniel Pinheiro: A vida do professor 
pesquisador em Administração no sul do Brasil 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7297

A cerimônia de encerramento do convênio de 
Doutorado Interinstitucional (Dinter) firmado entre 
a Udesc e a Universidade Federal da Bahia (Ufba) 
foi realizada em março, no auditório, com presença 
de autoridades e professores das duas instituições. 
Foram ressaltados na ocasião os ganhos para todos 
os envolvidos - com a sua contribuição, o total de 
servidores efetivos com título de doutorado na Esag 

chegou a 51 neste semestre. Também foi destacada 
a importância do curso para o projeto de verticali-
zação do centro de ensino, reforçado com a criação 
do Mestrado Acadêmico em 2011, a consolidação do 
Mestrado Profissional, atualmente na décima turma, 
e o desenvolvimento do projeto de curso de Douto-
rado, a ser implantado no futuro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6505

PóS-GRADUAção E PESqUISA

DintEr ufBA/uDEsC

DEfEsAs DE DoutorADo

reVista GestÃO OrGaniZaCiOnaL Em 2013, a professora Paula Chies 
Schommer assumiu a Editoria Científica da Revista Gestão Organizacional – 
RGO, função que já foi exercida pelos professores Leonardo Secchi ae Everton 
Luís Pellizzaro de Lorenzi Cancellier. A RGO é uma publicação quadrimestral 
da UNOCHAPECÓ editada em parceria com a Udesc Esag, classificada como 
B2 no Qualis Periódicos da CAPES. http://www.unochapeco.edu.br/rgo

prOJetO naGi A Udesc Esag está apoiando uma iniciativa que visa 
implantar metodologias de gestão da inovação em 40 empresas 
catarinenses. O projeto Nagi, coordenada pelo IEL-SC e com finan-
ciamento da Finep, está em fase de prospecção de empresas inte-
ressadas. Participam pela Esag quatro docentes e dois pesquisadores bolsistas, coordenados pela professora 
Micheline Gaia Hoffmann. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7444
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PUBliCAÇÕEs DE ARtiGOs EM PERiÓDiCOs

Prof. lisandro Fin nishi: Revista de Direito Público da 
Economia, n. 41 (jan-mar 2013). Artigo: Sistema Price: A 
Legislação e a Prática no Brasil.

Prof.ª samantha Buglione e Prof.ª Neide Köhler Schul-
te: Revista Internacional Interdisciplinar INTERTHESIS, 
v. 10, n. 1. Artigo ‘Capacidades’ como postulado para 
ampliar a comunidade jurídica e moral na proposta de 
Martha Nussbaum.

Prof. Eduardo Janicsek Jara e aluno Paulo Sérgio Cardoso 
da Silva. Artigo: O que motiva os acadêmicos maduros? 
Revista Camine, Caminhos da Educação, da Unesp.

PóS-GRADUAção E PESqUISA

Projetos de pesquisa
EM AnDAMEnto
A competência do diretor escolar 
para uma gestão autônoma e de-
mocrática das escolas públicas 
de educação básica do Estado de 
Santa Catarina – Prof.ª Sulivan 
Desiree Fischer

A imagem e o posicionamento 
da marca ESAG nas empresas da 
região metropolitana de Floria-
nópolis – Prof. Carlos Eduardo 
Freitas da Cunha

A relação jurídica administrati-
va como forma de conferir pu-
blicidade substancial aos ser-
viços públicos – Prof. Rodrigo 
Bousfield

Abordagens epistemológicas da 
produção científica dos Grupos 
de Pesquisa em Aprendizagem 
Organizacional no Brasil – Prof. 
nério Amboni

Assimetria de informação e polí-
tica monetária brasileira – Prof. 
Marcelo de Carvalho Griebeler

Avaliação dos programas de in-
serção internacional de micro e 
pequenas empresas catarinen-
ses no âmbito do Sebrae/SC – 
Prof. Marco Antônio Seifriz

Capacidade de absorção e de-
sempenho em empresas de pe-
queno porte – Prof. Everton 
Pellizzaro Cancellier

Capital social dos empreende-
dores da indústria criativa da 
região sul do Brasil – Prof. Mau-
rício Custódio Serafim

Contribuição para o desenvolvi-
mento sustentável de projetos 
de Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL) na área de 
suinocultura em Santa Catarina 
– Prof.ª Janice Milene Bogo

Efeito extravasamento dentro 
dos aglomerados industriais lo-
cais no Estado de Santa Catari-
na: elasticidade de uma medida 

Um relatório técnico do grupo 
de pesquisa Callipolis, divulgado 
em junho, dimensiona a correlação 
de forças entre partidos políticos 
catarinenses com base na análise dos 
resultados das últimas quatro eleições 
municipais, além de informações sobre população e PIB 
de 293 municípios. O estudo concebe um indicador pró-
prio para calcular o percentual de influência política de 
cada partido: o Índice de Força Política Municipal (IFPM).
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7064

IníCIo EM AGoSto DE 2013
A relação entre os indicadores de li-
berdades individuais e econômicas 
e a criatividade – Prof.ª Ana Paula 
Menezes Pereira

Arranjos promotores de inovação 
de nanotecnologia em Florianópo-
lis: modelo de governança e gestão 
– Prof. Carlos Roberto De Rolt

Desenvolvimento de um instru-
mento para avaliar qualidade da in-
formação apresentada por empre-
sas de comércio eletrônico – Prof. 
Rafael tezza

Engajamento cidadão na coprodu-
ção de bens e serviços em saúde e 
segurança pública em Florianópolis 
– Prof.ª Paula Chies Shommer

Estudo do Valuation por Múltiplos: 
uma análise de empresas brasilei-
ras e estrangeiras de capital aberto 
e fechado – Prof. Reinaldo de Al-
meida Coelho

Metodologia para avaliação qua-
litativa das competências de dire-
tores de escolas públicas estaduais 
de Santa Catarina – Prof.ª Simone 
Ghisi Feuerschütte

Nível de participação em arenas 
deliberativas: estudo quase-expe-
rimental sobre fatores determinan-
tes – Prof. Leonardo Secchi

O mercado Imobiliário no Distrito-
-Sede de Florianópolis na perspec-
tiva da Nova Sociologia Econômica 
– Prof. Enio Luiz Spaniol

Perfil, formação, atuação e oportu-
nidades de trabalho ao Administra-
dor de empresas de base tecnológi-
ca de Florianópolis, Santa Catarina 
– Prof. Julio da Silva Dias

Prestação de contas de Prefeituras 
nos portais eletrônicos: evidências 
empíricas de Municípios de Santa Ca-
tarina – Prof. Fabiano Maury Raupp

Sociedade civil e inovação social 
na esfera pública – Prof.ª Carolina 
Andion

de atividade industrial centro-
-periferia – Prof. Adriano de 
Amarante

Elaboração de ferramentas de 
apoio ao processo de inovação 
em empresas – Prof.ª Micheline 
Gaia hofmann

Estudos de cadeias de suprimen-
tos reversas para a eficiência de 
empresas de reciclagem – Prof. 
Felipe Eugênio Gontijo

Limitações e dificuldades na 
utilização da abordagem expe-
rimental no ensino de gerencia-
mento de projetos em um curso 
de graduação em Administração 
– Prof. Leandro Costa Schmitz

Metodologia de indicadores de 
avaliação quali-quantitativos 
para o ensino público estadual – 
Educação Básica – Prof.ª Simone 
Ghisi Feuerschütte

O marketing no serviço público 
municipal: da filosofia à prática 
gerencial – Prof.ª Aline Regina 
Santos

O papel da hipótese de expec-
tativas na solução dos modelos 
de equilíbrio geral com viés in-
flacionário da política monetá-
ria discricionária – Prof.ª Patrí-
cia Bonini

Perfil, formação, atuação e opor-
tunidades de trabalho ao admi-
nistrador das regiões do Estado 
de Santa Catarina – Prof. nério 
Amboni

Relações entre governo, univer-
sidade e empresas em ações em 
prol da inovação no Estado de 
Santa Catarina – Profª. Micheli-
ne Gaia hoffmann

Um estudo econométrico-espa-
cial sobre o processo de forma-
ção de clusters econômicos cata-
rinenses por meio do consumo 
industrial de energia elétrica – 
Prof. Daniel Augusto de Souza
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Pós-graduação lato sensu para bombeiros 
A Udesc Esag fechou con-

vênio para desenvolver um 
Curso de Especialização (Pós-
-Graduação lato sensu) em 
Gestão Pública com ênfase à 
Atividade de Bombeiro Mili-
tar, para oficiais intermediá-
rios do Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina 
(CBMSC). A solenidade de 
abertura do curso reuniu au-
toridades no auditório, em 
abril. O Comandante Geral do 
CBMSC afirmou que a Cor-
poração acalentava o sonho 
de firmar parceria com um 
centro de excelência no en-
sino como a Esag. Dezesseis 
professores dos três depar-
tamentos da Esag integram o 
corpo docente do curso, que 
será encerrado em agosto.

Curso CustoMizADo

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6718

Profª. sulivan Desirée Fischer, no VI Congresso 
CONSAD de Gestão Pública. Participação na im-
plementação da política pública de ensino funda-
mental no Estado de Santa Catarina: estruturas 
colegiadas de gestão - 16 a abril, Brasília/DF. 

Profª. Melissa Ely Melo, no “Segundas Jornadas de 
reflexión y presentación de avances del proyecto 
de investigación: perspectivas y desafíos para la 
protección de la Biodiversidad en Brasil y Costa 
Rica” - 18 e 22 de março, Universidade de Costa 
Rica. “Restauração Ambiental: critérios metodológi-
cos para a sustentabilidade”.

Prof.ª Melissa Ely Melo e Prof.ª Liz Beatriz Sass: 
Anais do 18º Congresso Brasileiro de Direito Am-
biental - 1 a 5 de junho, São Paulo. Artigo: Licen-
ciamento Ambiental Municipal: perspectivas da Lei 
Complementar n. 140/11

Apresentação e publicação dos artigos abaixo na 
“Annual Conference of the international Research 
society for Public Management (iRsPM)”, realizada 
entre os dias 10 e 12 de abril de 2013, em Praga, 
na República tcheca. 

Prof.ª Emiliana Debetir e Marli Dias Souza Pinto: 
Transparency of Public Information - The Municipal 
Legislative Power and the Citizen: Case Study of 
Municipalities in the State of Santa Catarina, Brazil.

Prof.ª samantha Buglione, Daniel Moraes Pinheiro, 
Eduardo Didonet Teixeira, João Florêncio da Costa 

Júnior e Betina Dutra de Faria: Conciliation as a 
policy of access to justice: a case study about the 
right to public health in Brazil.

Prof.ª Paula Chies schommer, Valério turnes e Je-
ferson Dahmer: Co-production of public goods and 
services: the potential and challenges of the Flori-
pa Te Quero Bem movement in the construction of 
a  more sustainable city. 

Prof.ª Paula Chies schommer, Arlindo Carvalho Ro-
cha, Enio luiz spaniol e Jeferson Dahmer: Accoun-
tability and the co-production of information as a 
public good: conceptual interaction and evidence in 
Brazilian public administration.

Prof.ª Emiliana Debetir e Juliana Giraldi Passos: 
Medida socioeducativa de internação: a percepção 
dos adolescentes internos do CIP/CER de Itajaí, SC. 
VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão 
Social. 27 a 29 de maio de 2013, Belém, PA.

Artigo apresentado em evento nacional com auxí-
lio financeiro do Programa de Apoio à Divulgação 
da Produção intelectual – PRODiP

Prof. Fabiano Maury Raupp, no 10º CONTECSI. 
Investigando as publicações sobre transparência 
eletrônica em revistas nacionais. São Paulo/SP - 
12 a 14 de junho - Ranking dos legislativos locais 
na Construção da accountability: um estudo a par-
tir dos portais eletrônicos de municípios de Santa 
Catarina.

PuBliCAção DE ArtiGos EM EVEntos
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Todas as dissertações de mestrado são publicadas até 60 dias após a defesa no Banco 
de Dissertações, na página do mestrado: http://www.esag.udesc.br/?id=204

total de mestres formados passa de cem
111 acadêmicos foram titulados pelo Mestrado 

Profissional em Administração da Udesc Esag desde 
sua criação, em 2004, até julho de 2013. Onze alu-
nos da oitava turma (com início em 2011) fizeram suas 
defesas neste semestre - os outros quatro já haviam 
concluído o processo em dezembro. A nona turma co-

meçou a defender suas dissertações em julho e as da 
primeira turma do Mestrado Acadêmico estão progra-
madas para o segundo semestre. Em maio e junho fo-
ram realizadas as inscrições para a décima turma de 
Mestrado Profissional e para a terceira de Mestrado 
Acadêmico - a seleção termina em setembro.

natasha Giarola Fragoso de Oliveira: Compras Públicas 
Sustentáveis: uma proposta de práticas de licitação 
sustentável para a Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Orientadora Profª. Clerilei Aparecida Bier
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7468
Fernanda Konradt de Campos: Clusters de inovação: 
proposta de diretrizes para um cluster de nanotecnologia 
à luz de melhores práticas da Alemanha. Orientadora Profª. 
Clerilei Aparecida Bier
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7468
Marcus Vinicio: Indicadores financeiros e contábeis 
estratégicos das empresas de base tecnológica associadas 
ao MIDI - Tecnológico de Santa Catarina. Orientador Prof. 
Mário César Barreto Moraes
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7159
Graziele Ventura Koerich: Capacidade de absorção, 
turbulência ambiental e desempenho organizacional em 
pequenas e médias empresas. Orientador Prof. Éverton Luis 
Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6998
iara ibelli nakao: Relacionamento de negócios entre médicos 
veterinários e a força de vendas de distribuidores de 
medicamentos. Orientadora Profª. Jane Iara Pereira da Costa
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6905
Marcelo Carvalho de Amorim: Características do ciclo de 
vidas das organizações em empresas de base tecnológica 
graduadas – um estudo multicaso. Orientador Prof. Mário 
César Barreto Moraes
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6850
Francisco Dimitrius Comiotto: A pós-venda como ferramenta 

de gestão de relacionamento no setor automobilístico. 
Orientadora Profª. Jane Iara Pereira da Costa
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6832
Carolina Pizolati Farah: Alinhamento entre competências 
organizacionais, funcionais e individuais: um estudo em 
empresas de tecnologia da informação e comunicação 
na grande Florianópolis. Orientadora Profª. Simone Ghisi 
Feuerschütte
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6796
Carla Flores de Paiva: Arranjos Produtivos com Foco em 
Inovação: Proposição de estratégias para o aprimoramento 
da capacidade de cooperação entre empresas no contexto 
da Acate. Orientadora Profª. Micheline Gaia Hoffmann
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6622
luiz Ricardo de souza: A política científica e tecnológica de 
Santa Catarina: análise a partir do modelo de coalizões de 
defesa. Orientador Prof. Leonardo Secchi
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6776
Maikel Maciel trennepohl: Sistema ERP e a gestão de 
processos: estudo multicaso em empresas catarinenses. 
Orientador Prof. Júlio da Silva Dias 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6776
Kleber Anderson Figueiredo leal: O documento eletrônico 
seguro nas transações de compras eletrônicas. Orientador 
Prof. Carlos Roberto De Rolt
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6776
Ana Cristina Freitas Goedert Winckler: Processo de Liderança 
no Contexto da Geração Y: um estudo em organizações de 
base tecnológica. Orientadora Profª. Graziela Dias Alperstedt
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6500

MEstrADos ProfissionAl E ACADêMiCo

Projeto para Corregedoria Geral de Justiça
Um projeto de reestruturação administrativa da Correge-

doria Geral de Justiça de Santa Catarina (CGJ/SC) está sendo 
desenvolvido pela Esag desde fevereiro, em trabalho coor-
denado pelo professor Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi 
Cancellier. A Esag fará a avaliação e diagnóstico da situação 
administrativa no órgão de correição da Justiça Estadual - 
o estudo será concluído no segundo semestre. Em março, 
o professor ministrou uma palestra para colaboradores, no 
auditório do Pleno do Tribunal de Justiça, sobre arquitetu-
ra organizacional e modelagem de processos. Para o corre-
gedor-geral de Justiça, desembargador Vanderlei Romer, o 
projeto é “um verdadeiro marco e divisor de águas” para o 
órgão. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6357

rEEstruturAção ADMinistrAtiVA

DEfEsAs MEstrADo ProfissionAl 2013/1
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Udesc Esag apoiará monitoramento de 
metas da Prefeitura de Florianópolis

A Udesc Esag vai apoiar o cumprimento do plano de metas pela 
prefeitura de Florianópolis, conforme lei aprovada em maio na Câ-
mara Municipal, por meio do Observatório Floripa Cidadã, criado no 
centro de ensino mediante convênio com o ICom e o Movimento Flo-
ripa Te Quero Bem. Coordenado pelos professores Valério Turnes e 
Paula Schommer, o Observatório vai atuar no monitoramento do de-
senvolvimento da cidade, no estímulo à expressão e ao engajamento 
cidadão, e na capacitação de conselheiros, vereadores, jornalistas (em 
Florianópolis e outros municípios) para utilização de planejamento, 
metas e indicadores de gestão e de desenvolvimento. O projeto foi 
um dos temas do encontro “Diálogo por Florianópolis”, em junho, com 
participação do prefeito. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7200

Aproximação com nova 
gestão municipal

PMo EsAG

O escritório de projetos PMO Esag, coordenado pelo professor Carlos 
De Rolt, promoveu reuniões no primeiro semestre com representantes 
de secretarias e órgãos do poder executivo municipal de Florianópolis 
- inclusive um encontro em junho, no auditório, para apresentação de 
serviços. Resultado de um convênio entre a Udesc Esag e a prefeitura, 
o PMO Esag foi criado em 2009 para melhorar a qualidade de proje-
tos. Atua em três frentes: na elaboração de projetos, na captação de 
recursos e na capacitação de gestores, também atendendo à demandas 
de organizações do terceiro setor da região, cujos projetos sejam de 
interesse público. As fontes de recursos pesquisadas pelo PMO Esag 
são publicadas quinzenalmente no site do escritório. Em outubro será 
realizada mais uma edição do workshop de elaboração e gerenciamento 
de projetos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7136

Ações de extensão
da Esag recebem
recursos federais

Três ações de extensão 
da Esag previstas para 
2014 foram aprovadas 
para receber um total de 
recursos superior a R$ 
266 mil do Programa de 
Extensão Universitária 
(Proext), gerenciado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC), e todas com 
avaliações acima de 90 
pontos (de um total de 100). 
São elas:

O Projeto Curso de 
Elaboração de Projetos 
(CEP), coordenado pelo 
professor Carlos Roberto de 
Rolt, na linha de “Redução 
das desigualdades sociais 
e combate à extrema 
pobreza”.

O Programa ESAG 
Comunidade, coordenado 
pela professora Carolina 
Andion, na linha “Articulação 
e participação social”.

O Programa 
observatório Floripa 
Cidadã, coordenado pelo 
professor Valério Alecio 
Turnes, na linha “Ciência, 
tecnologia e inovação para 
a inclusão social”.

oBsErVAtório floriPA CiDADã

Dois projetos desenvolvidos com apoio do Escritório 
de Projetos PMO Esag foram aprovados no edital 

Desenvolvimento e Cidadania de 2012 da Petrobras: o 
Projeto Fênix, proposto pela CDI-SC, e o Projeto Padaria 

Comunitária, da Univali. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6739http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7355

http://www.pmoesag.com.br
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A 12ª turma da Esag Sênior, programa coordena-
do pela professora Gisele Kersten, iniciou as aulas em 
março e vem ganhando elogios pela adesão às ativi-
dades. Nos primeiros três meses, já foram realizadas 
duas visitas técnicas – ao Centro de Visualização Flo-
ripa Interativa, em Florianópolis, e à empresa Tigre, 
em Joinville – e uma oficina com a Cooperativa Social 
de Pais, Amigos e Portadores de Deficiência (Coepad). 

Também foram notícia no portal da Udesc Esag 
a aula inaugural, com palestra da acadêmica Cris-
tine Andressa Sbardellotto Basso sobre Negócios 
Sociais, e a ação social em conjunto com o Proje-
to Tocando Vidas, de recepção aos aprendizes de 
violino da Associação Novo Alvorecer em visita 
à Udesc. No segundo semestre, os alunos da tur-
ma - batisada de “Ideiação” – vão desenvolver e 
apresentar seus projetos finais. O encerramento 
do curso acontece em dezembro. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7007
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7127

Turma ‘Ideiação’ faz visitas e oficina
EsAG sênior

Pioneiro na universidade, o programa de extensão 
Udesc de Braços Abertos, coordenado pela professora 
Clerilei Bier, iniciou atividades em fevereiro, atuando 
em três frentes: na recepção e apadrinhamento dos 
estudantes estrangeiros em mobilidade acadêmica; na 
promoção de encontros de integração e aprendizagem 
de línguas estrangeiras na universidade e passeios 
culturais; e na realização de oficinas em escolas públi-

cas de Florianópolis. Participaram no primeiro semes-
tre cerca de 26 estrangeiros, de oito países, e mais de 
50 brasileiros. Entre as principais atividades, foram 
realizados dois encontros gastronômicos, um passeio 
em grupo à Costa da Lagoa e uma oficina no Núcleo 
de Desenvolvimento Infantil da UFSC. O encerramen-
to do semestre foi marcado por uma festa junina, em 
junho. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7267

Recepção e apoio aos intercambistas
BrAços ABErtos

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6338

http://esagsr.blogspot.com.br/
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O Conexão Pública, programa produzido em parceria pelo curso de Ad-
ministração Pública da Udesc Esag e a Escola do Legislativo e transmitido 
pela TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (TVAL), ultrapassou em 
maio a marca de vinte edições. O programa, uma ação do Laboratório de 
Aprendizagem em Serviços Públicos (Lasp), promove debates com professo-
res, estudantes e egressos da Udesc Esag, além de especialistas convidados. 
É transmitido pela TVAL às segundas-feiras, às 13h, e disponibilizado no 
portal da Agência Alesc. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6928

Programa supera vinte edições
lAsP | ConExão PúBliCA

O Seminário Investimento Social Privado e Mobi-
lização de Recursos na Grande Florianópolis foi rea-
lizado em março, no auditório, com duas palestras ao 
longo da manhã. Na abertura, o diretor-presidente e 
fundador do Instituto para o Desenvolvimento do In-
vestimento Social (IDIS), Marcos Kisil, traçou um retra-
to do investimento social no Brasil, abordando forças 
e fraquezas do setor. Em seguida, a professora Carolina 
Andion apresentou resultados de uma pesquisa inédita 
sobre o assunto, realizada na Udesc Esag entre 2010 e 
2012, que buscou investigar se o volume crescente de 
investimentos sociais significa maior participação cívi-
ca da sociedade. O evento foi promovido pelo grupo de 
pesquisa Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Públi-
ca (Nisp), coordenado pela professora Carolina Andion. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6475

Investimento e participação social em debate
EsAG CoMuniDADE | rEDEs soCiAis

HaBiLis 
Alunos do terceiro termo de Administração Pública participaram em junho de ações do projeto de 
extensão Bússola Municipal em Florianópolis e Balneário Camboriú: o “Momento Tricô: Tricotando 
o tema indicadores com acadêmicos” divulgou dados de uma pesquisa sobre as Secretarias de 
Desenvolvimento Regional (SDRs) catarinenses, em atividade integrada entre as disciplinas de 
Teoria Econômica II e de Finanças Públicas. O projeto integra o programa de extensão Habilis, 
coordenado pela professora Ivoneti Ramos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7194

EsAG CoMuniDADE

O modelo filantrópico de fundação comunitária foi tema de uma palestra em fevereiro, no ple-
narinho, com a britânica Jenny hodgson, diretora-executiva do Fundo Global para Fundações Comuni-
tárias (GFCF), e do gerente-executivo do ICom, Anderson da Silva. o evento foi promovido pelo projeto 
Redes Sociais, coordenado pela professora Carolina Andion. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6280
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O programa de extensão Observatório de Conjuntura Econômica 
divulga mensalmente em seu site três boletins com análises conjun-
turais da economia catarinense. Um deles fornece uma estimativa do 
Índice de Produção Física Industrial, coordenado pelo professor Fer-
nando Pozzobon; outro traz uma análise comparativa entre o índice 
do custo de vida de Florianópolis e variáveis econômicas, em projeto 
coordenado pelo professor Lisandro Fin Nishi; e o terceiro, de conjun-
tura econômica do Estado, busca avaliar o comportamento de curto 
prazo da economia catarinense, em trabalho coordenado pelo profes-
sor Marcelo de Carvalho Griebeler. No blog do programa também são 
publicados artigos. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7021

O Projeto de Extensão Cidadania é Di-
reito, que integra o Programa de Exten-
são ESAG Comunidade, esteve na Escola 
de Educação Básica Tenente Almachio, no 
bairro Tapera, no início de julho. O encon-
tro com alunos do ensino médio abordou 
noções elementares de direito e temas 
relacionados às recentes manifestações 
no País. Dois outros encontros estão pro-
gramados para agosto e setembro na Es-
cola Básica Leonor de Barros, no Itacoru-
bi.  http://migre.me/fwxWw

Site divulga boletins e artigos de economia

noções de direito para estudantes adolescentes

oBsErVAtório EConôMiCo

CiDADAniA é DirEito

Representantes de diversas comunida-
des de Florianópolis participaram em ju-
nho de três oficinas na Esag, como parte 
do plano de qualificação permanente dos 
conselheiros locais de saúde. A Capital tem 
cerca de 40 conselhos do tipo, formados 
por profissionais e usuários dos postos de 
saúde da cidade. Em 2011, a Secretaria de 
Saúde firmou uma parceria com a Udesc 
Esag visando a qualificação permanente e 
sistemática dos conselheiros. Dez oficinas 
foram realizadas em 2012 e outras três 
neste semestre, como parte do projeto 
Multiplicadores do Conhecimento, coor-
denado pelo professor Valério Turnes. 

Esag qualifica conselheiros de saúde
lAsP | MultiPliCADorEs Do ConHECiMEnto

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7226

nas entreLinHas Neste semestre o programa Nas Entrelinhas abordou, entre outros temas, 
as manifestações pelo país, a campanha pela implementação da carreira de gestor público em 
Florianópolis, a situação do Rio Camboriú, a economia solidária e o voluntariado promovido pela 
Esag Sênior. Apresentado pelos professores Enio Spaniol e Samantha Buglione, como atividade 
do Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos (Lasp), o programa tem 15 minutos de 
duração e é transmitido toda quarta-feira, às 10h30, pela Rádio Udesc Florianópolis.
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Evolução 
da extensão 
na Esag

núMEros

Ações

Bolsistas remunerados

Bolsistas voluntários

operação rondon 
na Grande florianópolis

Nove acadêmicos dos três cursos da 
Esag participaram em julho da Operação 
Integração do Núcleo Extensionista Rondon 
(NER), que abrangeu 13 municípios da 
Grande Florianópolis. Ao todo, 150 alunos 
da Udesc e de outras instituições partici-
parão da ação, que busca contribuir para o 
desenvolvimento regional.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7199

Os programas de extensão Esag Sênior e 
PMO Esag foram tema de entrevistas de 
seus coordenadores no programa Udesc 
Cidadania, da rádio Udesc Florianópolis. 
Os áudios estão disponíveis na internet, 

no novo site da rádio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7408

outras ações de extensão  
em andamento na Udesc Esag:

4O programa de rádio semanal Atitudes Empresa-
riais, projeto coordenado pelo professor Luiz Fon-
seca, promove entrevistas e debates com empresá-
rios locais, toda terça-feira, às 10h30, com reprises 
aos sábados, às 8h30.

4O projeto Ferramentas tecnológicas, coordena-
do pelo professor Júlio da Silva Dias, é voltado a 
promoção de cursos em ferramentas de TI para a 
comunidade externa.

4 O projeto Cartilhas e Artigos, coordenado pela 
professora Emiliana Debetir, visa divulgar os resul-
tados do projeto Campeões da Vida, desenvolvido 
em parceria com o Instituto Guga Kuerten.

ExtEnSão no EnSIno – Desde 2005 
o professor Leandro Schmitz vem 
desenvolvendo ações de extensão em sua 
disciplina de Gerenciamento de Projetos 
II, com dois projetos sociais por semestre, 
idealizados e promovidos pelas turmas do 
oitavo termo de Administração, períodos 
vespertino e noturno. 37 projetos já foram 
realizados, beneficiando quase vinte 
entidades diferentes. Leia sobre as duas 
iniciativas de 2013/1 na página 13. 

Acadêmicos prestam 
assessoria para ACIF

Foram apresentados em junho aos membros do Co-
mitê ACIF Consciente, na matriz da Associação Comer-
cial e Industrial de Florianópolis (ACIF), os resultados 
de um trabalho de assessoria ambiental prestado à en-
tidade por acadêmicos de Administração Pública. Reali-
zado desde 2012 como atividade de extensão, ligada ao 
projeto Esag SocioAmbiental, coordenado pelo profes-
sor Daniel Pinheiro, o estudo traçou um diagnóstico da 
gestão ambiental na ACIF, a partir de reuniões e visitas 
técnicas à matriz e as cinco regionais. O estudo também 
consistiu no TCC da formanda Alana Hartmann Matshulat, 
do curso de Administração Pública em Balneário Cambo-
riú. http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7350
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Parcerias promovem estágio internacional
Uma parceria firmada em 2012 entre a Udesc, 

a Universidade de Boras, na Suécia, e a empre-
sa Intelbras, vem promovendo oportunidades de 
estágio internacional, envolvendo programas de 
mobilidade acadêmica, a oferta de disciplinas em 
inglês na Esag e pesquisas na área de logística e 
produção limpa. Cinco estudantes suecos fizeram 
o estágio em dois semestres de convênio. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6833

MoBiliDADE ACADêMiCA

os números 
da mobilidade 

acadêmica na Esag

EsAGuiAnos 
EM outrAs

instituiçÕEs

SEMEStRE nº
2008.2  10
2009.1  14
2009.2  15
2010.1  12
2010.2  23
2011.1  23
2011.2  27
2012.1  29
2012.2  33
2013.1  31

EstrAnGEiros 
nA EsAG

SEMEStRE nº
2008.2  2
2009  4
2010.2  5
2011.2  8
2012.1  20
2012.2  12
2013.1  27ContAto ARII

neida Palma (48) 3321-8225 arii.esag@udesc.br

IntERCâMBIo

Mobilidade acadêmica - Cerca de 
vinte alunos da Esag encaminharam 
documentação em 2013/1 buscando 

oportunidades de estudo em 
instituições de ensino de outros 
estados ou países no segundo 

semestre. Uma das mais procuradas 
foi a Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM). 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6604

Aluno de Ciências Econômicas 
é contemplado com bolsa 

Prome para 2013/2. 
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=6490

Inscrições para a bolsa 
Prome em 2014/1 estão 
abertas até 16 de agosto. 

http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7396

Alunos de graduação podem se 
candidatar para Bolsa Santander para 
mobilidade acadêmica na Espanha até 

16 de agosto.
http://www.esag.udesc.br/?idnoticia=7436

?

Você sabia?

...que 5 de julho é o dia 
estadual do Administrador 
Público por iniciativa 
de nossos alunos? neste 
dia, em 2007, a abertura 
do sexto Encontro 
nacional de Estudantes 
de Administração Pública 
foi abalada por uma 
tragédia: um acidente de 
carro na via expressa de 
Florianópolis, durante a 
madrugada, vitimou dois 
acadêmicos do curso que 
participavam da comissão 
organizadora do evento, 
Alice Jorge de Souza, 
de 22 anos, e Wagner 
nathan de Castro, 19 anos. 
naquele emotivo Eneap 
foi criada a Federação 
nacional dos Estudantes 
de Administração Pública 
(Feneap), que promoveu 
homenagens como o 
Prêmio Lice (de Alice). 
Ainda em 2007, graças em 
especial à articulação dos 
acadêmicos de Balneário 
Camboriú, o 5 de julho 
foi instituído dia 
comemorativo da 
profissão no âmbito 
estadual - o que fez 
de Santa Catarina o 
primeiro estado a 
homenagear a classe 
em seu calendário. 
o Centro Acadêmico 
dos alunos de 
Administração 
Pública de 
Florianópolis - Cinco 
de Julho (Cacij) - 
também homenageia 
a data.

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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JISUDESC
Jogos reúnem professores e técnicos em 
18 modalidades. na Esag, as inscrições 
são coordenadas pelo setor de Rh.

23º SIC
O Seminário de Iniciação Científica 
promove palestras, mesas redondas, 
oficinas e apresentação de trabalhos.

RECEPção AoS CALoURoS
As boas-vindas aos alunos ingressantes 
na Esag tem ampla participação de vete-
ranos, em ações como o trote solidário, 
coordenado pelo DAAG e pelos CAs.

FUtURo

julHo
16 a 21 Matrícula de veteranos
22 Matrícula por transferência externa, interna, retornos e reingressos
23 e 24 Matrícula dos calouros
23 Reunião CONSEPE
27 a 30 Ajuste de matrícula on-line
29 e 02 Matrícula de acadêmicos em mobilidade acadêmica
29 Início do Semestre Letivo
29 Matrícula em disciplinas isoladas alunos da UDESC
30 Matrícula em disciplinas isoladas alunos externos
31 a 02/08 Ajuste de matrícula via da Secretaria de Ensino de Graduação
31 Fechamento de avaliação das ações dos cursos 2013/1
Dias Letivos 2013/1: 01 | Total de Dias Letivos 2013/1: 108
Dias Letivos 2013/2: 03

AGosto
01 Oficina calouros pesquisa e extensão
02 Cancelamento de disciplina e trancamento de matrícula
02 Matrícula em disciplinas isoladas alunos da UDESC e externos
05 Entrega das frequências dos calouros pelos professores
06 Reunião CONSAD
22 Última chamada para matrícula para ingresso via Vestibular 2013/2
27 Reunião CONSUNI
Dias Letivos: 27
 
sEtEMBro
01 a 30 XXIII Seminário de Iniciação Científica da UDESC
07 Sábado / Feriado Nacional – Independência do Brasil
09 a 13 Transferência interna e reingresso após abandono
12 Reunião CONSEPE
24 Reunião CONSAD
27 Lançamento do Edital do PRAPEG
Dias Letivos: 24

outuBro
07 Reunião Conselho CURADOR
07 Edital PAP - PROPPG
12 Sábado / Feriado Nacional -Nossa Senhora Aparecida
14 a 18 Transferência externa e retorno de diplomados
15 Dia do Professor
16 Aniversário de 49 anos da ESAG
17 Reunião CONSUNI
25 a 27 JISUDESC – Jogos de Integração dos Servidores da UDESC
28 Feriado – Comemoração do Dia do Funcionário Público
Dias Letivos: 25

noVEMBro
01 Início da Avaliação das Ações dos Cursos 2013/2
02 Sábado / Feriado Nacional – Finados
04 a 08 Semana Cultural
07 e 08 9º Encontro de Extensão da UDESC e IV Encontro dos Rondonistas
10 Concurso Vestibular de Verão
13 Reunião CONSEPE
15 Feriado Nacional – Proclamação República
27 Reunião CONSAD
Dias Letivos: 23

DEzEMBro
07 Inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais
07 Término do Período Letivo
09 a 14 Período de Exames Finais
11 Reunião CONSUNI
16 Término do Semestre Letivo
16 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais, e entrega 
dos Diários de Classe na Secretaria de Ensino de Graduação
25 Feriado Nacional - Natal
31 Fechamento da Avaliação das Ações dos Cursos 2013/2
Dias Letivos: 06
Total de Dias Letivos 2013/2: 108

Calendário 2013/2

CALEnDÁRIo ACADêMICo
Acesse o calendário completo em http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/730/calendario2013.pdf

49 AnoS DA ESAG
Evento de aniversário abre a 
programação do cinquentenário.


