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MENSAGEM DA DIREÇÃO
Resumido nas páginas deste in-

formativo, o leitor vai encontrar um 
registro da contribuição expressiva, 
qualificada e diversificada que a Esag 
traz continuamente à sociedade. Re-
sultado de um trabalho que supera 
os 50 anos de existência e se ampara 
na incessante busca pela atualização, 
essa contribuição é fruto do empe-
nho de nossos servidores e acadêmicos, em atividades que buscam articular 
ensino, pesquisa e extensão, tripé da atuação universitária. E uma atuação 
muito além das salas de aula é justamente o que se espera de uma institui-
ção de ensino superior que faz da tradição em excelência uma marca. Novos 
desafios e novidades nos aguardam no próximo semestre, com o início das 
atividades do Doutorado em Administração, o encaminhamento dos cursos 
a distância de graduação em Administração Pública e de Especialização em 
Gestão Municipal, e tantas outras ações em andamento que merecem des-
taque. Bom trabalho e um segundo semestre repleto de realizações a todos.

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

Este informativo 
destaca atividades 
desenvolvidas no 

primeiro semestre de 
2015 por professores, 

técnicos e alunos de 
graduação e pós-

graduação da Udesc 
Esag, remetendo a 

cerca de 90 notícias,  
entre outros 

conteúdos, publicados 
no portal do centro 

de ensino.

Acesse todas as edições em http://www.esag.udesc.br/?id=1052

Resultado de um trabalho 
que supera os 50 anos de 

existência e se ampara 
na incessante busca pela 
excelência, a contribuição 
expressiva, qualificada e 

diversificada que a Esag traz 
continuamente à sociedade é 

fruto do empenho de seus 
servidores e acadêmicos no 

desenvolvimento articulado de 
ensino, pesquisa e extensão
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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

DOUTORADO
Implantado em 2015, o Doutorado 
em Administração se destina 
ao desenvolvimento e difusão 
de conhecimentos científicos 
e preparação de professores e 
pesquisadores de excelência, 
com duas linhas de pesquisa: 
Administração Pública e Sociedade; 
e Organizações, Tecnologias e 
Gestão. Oferece 12 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

Modernização da marca Esag
Um trabalho técnico em andamento visa moderni-

zar a marca Esag, buscando, entre outros objetivos, 
maior compatibilização com a nova identidade visual 
da Udesc. A comunidade acadêmica está convidada a 
participar por meio de uma pesquisa on-line. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13272

Encontros articulam parceria com Iprev 
Articulada com participação da Esag, uma parceria entre a Udesc e o 

Instituto de Previdência de SC, formalizada em junho, vai promover ações 
para aprimorar a comunicação com servidores e segurados e para apro-
fundar estudos sobre os desafios da previdência catarinense, por meio 
de debates acadêmicos. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13341

Esag apoia projeto de desenvolvimento do Oeste de SC
Apoiado pela Esag, o Projeto Rota do Leite, que visa criar 

uma rota de integração do produto no Oeste catarinense, 
foi tema de uma reunião em junho, em Brasília. O encon-
tro tratou do financiamento para estruturação do Núcleo de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite na Udesc Oeste, em 
Pinhalzinho. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13363

Foram eleitos em abril os representantes dos técnicos e discentes para os conselhos superiores da 
Udesc e para o conselho e os departamentos da Esag. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12791

As eleições para Chefe e Subchefe dos Departamentos de Administração Empresarial, 
Administração Pública e Ciências Econômicas serão realizadas em 3 de agosto. 

http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/1394/edital_012_2015_eleicao_chefe_depto.pdf

As inscrições para concorrer aos cargos de reitor e vice-reitor da Udesc (Gestão 2016-2020)  
podem ser realizadas até 14 de agosto. http://secon.udesc.br/consuni/resol/2015/022-2015-cni.pdf

Conheça alguns 
logotipos usados 
pela Esag em 
seus 50 anos:
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O professor Maurício Serafim lançou 
em março, pela Editora Ideias & Letras, 
o livro “Gestão pluridimensional para 
executivos de visão”, elaborado a par-
tir de artigo escrito durante seu douto-
rado na Fundação Getulio Vargas.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12661

A professora Carolina Andion lançou em 
julho, pela Editora Udesc, o livro “Inves-
timento Social Privado e Mobilização de 
Recursos na Grande Florianópolis”, com 
resultados de uma pesquisa realizada 
na Udesc Esag, entre 2010 e 2012, no 
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ino-
vações Sociais na Esfera Pública (Nisp).
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13490

Com o reinício das atividades do Programa de Ca-
pacitação para Técnicos Administrativos da Esag, 
os servidores participantes dedicaram o semestre 
a detalhar o mapeamento de processos dos dife-
rentes setores em que atuam, durante a discipli-
na ministrada pelo professor Everton Cancelier.  
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12471

Foi lançado em junho 
o livro autobiográfico 
“Uma viagem para 
nunca mais voltar”, 
escrito pelo professor 
Helge Pantzier, falecido 
em abril deste ano.

Homenagem aos colegas falecidos

Professor Alcides Abreu, em 22 de julho. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13599
Professor Silvio Lummertz Silva, em 5 de julho.
Professor Paulo Henrique Simon, em 29 de junho. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13386
Acadêmico Fernando Nilson da Silva, em maio. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13045
Professor Helge Detlev Patzier, em 28 de abril. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12895

LIVROS

Servidores 
do centro 
de ensino 
reuniram-
se neste 
semestre 
para um 
encontro 
junino 
promovido 
pelo Grupo 
Conviver 
da Esag.

O semestre letivo iniciou com melhorias 
na estrutura do centro de ensino, incluindo 
a reforma completa de oito banheiros e a 

instalação de um elevador para portadores de 
necessidades especiais, próximo à cantina. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12280

A técnica universitária de desenvolvimento 
Heloísa Nascimento aposentou-se em março, 
após quase 25 anos de dedicação à Udesc.

A professora Micheline Gaia Hoffman participou em junho 
de uma Missão Internacional para o Vale do Silício, nos 
EUA, promovida pelo IEL/SC. | O professor Leonardo Secchi 
retornou neste semestre ao centro de ensino, após concluir 
pós-doutorado nos EUA; quem se afastou, também para pós-
doc, na Espanha, é a professora Carolina Andion. | Também 
conselheira do CRA-SC, a professora Isabela Fornari Muller 
proferiu palestra sobre o curso de Administração durante a 
semana das profissões no Colégio Bom Jesus.

Servidores e alunos devem cadastrar uma nova 
senha, para uso do wi-fi e computadores da 
Udesc, que permite acesso a todas as redes  

e portais internos da universidade.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13452
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Florianópolis forma 131 
profissionais em março

As cerimônias de outorga de grau das tur-
mas que concluíram a graduação em 2014/2 
foram realizadas em março, no Teatro Gover-
nador Pedro Ivo, e formaram 131 bacharéis 
dos cursos de Administração, Administração 
Pública e Ciências Econômicas.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12633

FORMATURAS

A cerimônia de outorga de grau da turma 
que concluiu em 2014/2 o curso em Admi-
nistração Pública Udesc Esag em Balneário 
Camboriú também ocorreu em março, no 
Auditório do Instituto Federal Catarinense.

Balneário Camboriú  
completa 14ª turma

Trote cidadão promove  
visita à entidade que  
atende crianças 

Cerca de 40 calouros dos três cursos da Esag participaram em maio 
de uma viagem de estudos a Joinville para visitar a 13ª edição 
da ExpoGestão. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13156

Em fevereiro, uma palestra com Espiridião Amin, 
formado pela primeira turma da Esag,  em 1969, 
e uma visita à associação beneficente Novo Al-
vorecer, na Vila Aparecida, marcaram o início do 
semestre letivo para cerca de uma centena de 
calouros da Udesc Esag. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12341
Em abril, os estudantes retornaram à associação 
para uma ação solidária de Páscoa, com entrega 
de presentes e atividades recreativas. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12709

NOVO ALVORECER

VIAGEM DOS CALOUROS

RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS

As oportunidades de participação em ati-
vidades de pesquisa, extensão e es-
tágio foram tema de oficinas em mar-
ço, voltadas aos calouros dos três cursos.  
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12526

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12481
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Marcenaria para tratamento de dependentes químicos
O Projeto Abrindo Portas, de alunos do 

sétimo termo noturno de Administração, 
viabilizou neste semestre a construção de 
uma marcenaria no Centro de Recuperação 
Casa do Oleiro, entidade beneficente que 
presta apoio gratuito a pacientes voluntá-

rios no tratamento da dependência química, no Bairro 
Ratones. Orçado em cerca de R$ 85 mil, o espaço será 
utilizado para a prática de oficinas, visando a capaci-
tação e a profissionalização do público atendido. Doze 
eventos beneficentes foram promovidos pela iniciati-
va. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13412

Desenvolvido pela turma 
do sétimo termo vespertino 
de Administração, o Projeto 
Padrinhos Mágicos visou dar 
sustentabilidade ao Lar Nossa 
Senhora do Carmo, que ofere-
ce acolhimento provisório para 
crianças de 5 a 12 anos no Bair-
ro Capoeiras. As ações incluí-
ram campanhas para ampliar o 
quadro de doadores mensais e 
uma série de consultorias para 
melhorar a gestão da entidade.

Sustentabilidade para casa de acolhimento 

ABRINDO PORTAS

PADRINHOS MÁGICOS

Veja a lista completa com os 46 projetos e as entidades beneficiadas em
http://200.19.105.194/esag/arquivos/id_submenu/1043/projetos_leandro_schmitz_2015.pdf

DEZ ANOS, 46 PROJETOS – Completou dez anos de existência a abordagem inovadora para ensino de 
Administração desenvolvida pelo professor Leandro Schmitz e aplicada na disciplina de Gerenciamento de 
Projetos. Fazendo da aprendizagem uma ferramenta de ação social, a metodologia resultou em 46 projetos con-
cluídos até este semestre, beneficiando mais de 20 entidades. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13062

Metodologia para ensino de gerenciamento de projetos criada pelo professor Leandro Schmitz 
é replicada com estudantes de Administração da UFSC. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13265

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13392

Com o Projeto Padrinhos Mágicos, o Lar Nossa Senhora do Carmo recebeu apoio de estudantes da 
Udesc Esag pelo segundo semestre seguido: em 2014.2, a instituição foi beneficiada pelo Projeto Fada 

Madrinha, que viabilizou uma reforma no espaço físico. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=11922



7 | Informe Julho 2015

Alunos formam equipe para atuar pela Enactus

Calçando Sonhos
Em junho, estudantes mobilizados pela Atlética da Esag promo-

veram o Projeto Calçando Sonhos, com uma campanha e ações bene-
ficentes que proporcionaram a doação de calçados esportivos para 
30 crianças e adolescentes da comunidade Cidade Alta, do Bairro 
Costeira do Pirajubaé. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13212

Estudantes dos três cursos criaram em março o 
Time Esag Udesc Enactus, a primeira equipe cata-
rinense a fazer parte da organização internacional, 
que atua na promoção do empreendedorismo por 
meio de projetos com impacto social. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12564

Em julho, sete acadêmicos do time participaram 
do Campeonato Enactus Brasil, em São Paulo, no 
qual apresentaram o Projeto Guerreiros, primeira 
iniciativa da equipe, voltada ao empoderamento de 
menores infratores acolhidos no Case da Capital.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13563

A aluna de Administração Pública Évelyn Nunes de 
Melo foi contemplada com a bolsa Prome para 2015/2 

e vai estudar na  HTW Berlin, na Alemanha. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12684

Quatro estudantes foram selecionados para  
estudar na unidade paulista da Escola Superior  
de Propaganda e Marketing (ESPM) em 2015.2.  

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12921

MOBILIDADE ACADÊMICA

As inscrições para a bolsa Prome Internacional para 2016/1 estão abertas até 20 de agosto. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13572

Cinco disciplinas serão ministradas em inglês no segundo semestre, uma a mais do que no 
primeiro, pelos professores Reinaldo Coelho, Marco Antônio Seifriz, Jovane Medina, Omar 

Omar e Paula Schommer. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13570

Estudantes de Administração Pública e pro-
fessores participaram em março de uma ação 
ambiental no campus, promovida pelo Proje-
to Aflora, de alunos da Esag Sênior 2014. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12469

Cerca de 80 estudantes do Colégio Marista de Criciúma 
visitaram em maio a Esag e outros centros na Capital. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13017
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Em março, um encontro entre docentes, acadêmicos 
e representantes da Universidade do Norte da Flóri-
da (UNF) abordou oportunidades de estudos e pes-
quisas nos Estados Unidos.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12559

Docentes, alunos de iniciação científica e pós-graduação 
e pesquisadores participaram em março da palestra “Guia 
para publicar em revistas de Administração”, ministrada 
pelo Gerente Editorial da Emerald Publicações, Andre 
Jun. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12519

Semana Acadêmica de Economia

Fórum Catarinense do Ensino de Administração

A 4ª Semana Acadêmica de Economia foi realiza-
da em maio, com oficinas, uma mesa redonda e duas 
palestras que fizeram um resgate histórico do cená-

rio econômico brasileiro após o Plano Real, ministra-
das pelos professores Marcelo Mello e Cláudio Con-
sidera. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13088

Realizado na Esag, em parceria com o Conselho Re-
gional de Administração (CRA-SC), com participação de 
cerca de 30 instituições de ensino superior, o encontro 
teve como tema principal o Exame Nacional de Desem-

penho de Estudantes (Enade) e o sistema de avaliação 
do ensino superior. Participaram como palestrantes os 
professores Mário Barreto Moraes e Nério Amboni.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13484

Graduandos em Administração e alunos da 
Esag Sênior participaram em junho de uma 
oficina sobre a gestão da diversidade. O 
evento contou com uma palestra de Andréa 
Kersten Carvalho, do Grupo de Pais de Ho-
mossexuais, no Plenário da Reitoria, e apre-
sentação de cases, em sala, pelos alunos.

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13364

Com participação de estudantes de Administração, Administração Pública e Ciências 
Econômicas, o Enade 2015 será realizado em 22 de novembro. Na última edição, em 2012,  

os três cursos obtiveram o conceito máximo (5). http://www.esag.udesc.br/?id=1400
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Em maio, acadêmicos e docentes participaram da gra-
vação do programa Fala Jovem, da TVAL, no Auditório 
da Esag, debatendo o estímulo ao empreendedorismo 
jovem e social. Foi a segunda edição do programa pro-
duzida no centro de ensino.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13004

O Auditório ficou completamente lotado em junho 
para um debate sobre a redução da maioridade penal, 
com dois especialistas com opiniões divergentes: o 
juiz-corregedor Alexandre Takashima (contrário à me-
dida) e o advogado Márcio Luiz Fogaça Vicari (favorá-
vel). http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13183

O Concurso Estadual de Planos de Negócio para Universitários aceita inscrições até setembro. 
Promovida pelo Sebrae/SC, a competição (vencida por uma esaguiana em 2012) premiará cinco 

estudantes com uma viagem ao Vale do Silício. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13473

Ciclo de palestras divulga seleção para empresa júnior
Promovido pela Esag Jr. em março para divulgar a se-

leção de novos membros da empresa, o ciclo de palestras 
“Por Que Não Agora?” contou com cinco apresentações 
ao longo de dez dias. Participaram como palestrantes 

Mário Motta (comunicador/RBS), Alfredo Zattar (OpenTe-
ch), Leandro Weigmann (Word Study Intercâmbio Cultu-
ral), Paulo Bornhausen e Darino Moreira Tenório (Uatt?). 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12592

O Auditório da Esag recebeu em 
maio uma palestra sobre mudanças 
feitas pelas empresas para atender à 
geração Y, ministrada por Ana Caro-
lina Rezende, da Resultados Digitais. 

O empresário Jaimes Almeida Junior, fundador e exe-
cutivo do grupo que leva seu sobrenome – o maior do 
Sul do Brasil no setor de shopping centers – conver-
sou com os estudantes em maio.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13153

Em maio, a Esag Jr. promoveu uma palestra com Denis-
son de Freitas, presidente da holding Komgroup, que 
inclui seis empresas de diferentes segmentos, entre elas 
a Komeco, maior fabricante de condicionadores de ar do 
Brasil. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12966

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13010

A Esag Jr. alcançou em julho 90% da meta de faturamento estabelecida para o ano de 2015.
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http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13380

O secretário adjunto 
da Defesa Civil de 
Santa Catarina Rodrigo 
Moratelli apresentou 
ações e inovações de 
gestão da secretaria 
para estudantes de 
Administração Pública,  
em junho, no Auditório. 

O professor da Udesc Faed Lourival Martins Filho 
ministrou em junho uma palestra para docentes 
e mestrandos sobre docência e aprendizagem no 
ensino superior. Parte do processo de reforma 
curricular do curso de Administração Pública, o 
encontro teve ainda debate e apresentação de 
estudo com formandos. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13450

Consultorias para a Secretaria de Saúde de Florianópolis
Alunos do oitavo termo de Administração Pública de-

senvolveram oito consultorias de procedimentos para a 
Secretaria de Saúde de Florianópolis neste semestre. O 
trabalho interdisciplinar faz parte de uma parceria man-
tida desde 2010. A apresentação final ocorreu em junho, 
na Esag. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13402

Uma das equipes atuou no apoio às Conferências 
Municipais de Saúde da Capital. Um evento prepara-
tório foi realizado na Udesc, em maio, com acompa-
nhamento dos acadêmicos envolvidos no trabalho e 
de pesquisadores do grupo Politeia. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13005

PROCEDIMENTOS PÚBLICOS

Docentes da Udesc Esag 
participaram em julho do  

Minicurso Fronteira Estocástica 
Aplicada às Ciências Sociais, 

ministrado pelo professor 
Erik Alencar de Figueiredo. 
A atividade é uma ação do 

Projeto de Ensino Capacitação 
Docente Esag, vinculada ao 
Prapeg/Direção de Ensino.

A turma de calouros de Administração Pública noturno encerrou 
o semestre com uma apresentação do clássico teatral grego 
Antígona, escolhido como tema de projeto interdisciplinar por 
abordar tramas políticas da época que se mantêm atuais. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13422
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Campanha e mutirões em prol de casa de acolhimento
Calouros de Administração Pública promoveram 

durante o semestre o Projeto Reconstruindo Histó-
rias, em prol da Casa de Acolhimento Darcy Vitoria 
de Brito, no Centro da Capital. As atividades incluíram 
uma campanha de doações, dois mutirões para efetu-

ar melhorias estruturais na instituição e um encontro 
de encerramento. A iniciativa fez parte da disciplina 
Administração Pública e Sociedade, ministrada pela 
professora Emiliana Debetir de Oliveira.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13403

Alunos do sétimo termo de Administração Pública par-
ticiparam em abril de uma capacitação em Análise de 
Licitações, promovida pelo Observatório Social de São 
José (OSSJ); do XIII Congresso Catarinense dos Muni-

cípios, no Centrosul; e assistiu palestras do arquiteto 
Jorge Luiz Hermes Junior, da Caixa Econômica Federal 
(CEF), e do presidente do OSSJ, Jaime Klein. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12890

Calouros de Administração Pública visitaram em maio 
a Associação Catarinense de Integração do Cego (Acic), 
entidade beneficente que atende cerca de 200 alunos, 
crianças e adultos, com deficiência visual.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12948

O Cacij promoveu uma série de palestras neste semes-
tre. Entre os palestrantes convidados: os egressos Marco 
Ferrari, Tati Daussen Perfoll e Pedro Silvestre (verea-
dor), e o  presidente da Associação Catarinense de Rela-
ções Institucionais e Governamentais, Edgard Usuy.  

Em maio, a mesma turma acompanhou uma pales-
tra com o egresso John Lenon Teodoro, atual secre-
tário municipal de Assistência Social de Camboriú, 
sobre os desafios da atuação como gestor público 

e visitou o Tribunal de Contas de SC, onde assis-
tiu duas apresentações de auditores fiscais sobre o 
funcionamento interno do órgão. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13191

RECONSTRUINDO HISTÓRIAS

SÉTIMO TERMO ADM. PÚBLICA
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A administradora Monique Raupp, graduada pela Esag  
este ano, integra uma lista de pesquisadores selecio-
nados para participar de projeto internacional na Uni-
versidade de Harvard, nos EUA, no segundo semestre.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13500

O laboratório de inovação social 
do Social Good Brasil foi tema 
de  oficinas em abril, uma delas 
com participação do administra-
dor Jorge Henrique, formado 
em 2013 pela Udesc Esag. Em 
junho, Jorge também foi um 
dos palestrantes convidados 
do Tedx Floripa, evento de ino-
vação social. O convite foi mo-
tivado por seu engajamento na 
solução de problemas sociais, 
em projetos como o Adoption 
In Brazil e o Inforpeople. 

O formando em Administração Pietro Bertuzzi ganhou 
bolsa de estudos completa do Programa Erasmus 
Mundus, da União Europeia, para cursar Mestrado In-
ternacional em Gestão Industrial na Europa. Ele viaja-
rá em setembro para estudar em universidades na Es-
panha, Itália, Escócia e Alemanha, seis meses em cada 
uma. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13368

Tedx: http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13127

SGB: http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12776

A aluna de Administração Carolina Michelutti re-
tornou à Esag este semestre após fazer estágio, du-
rante 2014, em duas multinacionais com sedes na 
Europa: a Airbus, na França, e a Phillips, na Holan-
da. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13503

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12870

Formada pela Esag, a adminis-
tradora pública Neide Broe-
ring  apresentou, em abril, em 
um encontro científico em Mi-
nas Gerais, um artigo elabora-
do a partir de sua experiência 
de estágio, sobre a contribui-
ção da rede de Associações de 
Moradores dos Bairros de San-
to Amaro da Imperatriz para o 
fortalecimento da cidadania 
no município. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12684

A estudante de Administração 
Pública Maria Rodrigues Alves 
participou em março do Programa 
Estágio-Visita de Curta Duração da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. 

Capacitar mulheres para atuar no meio político foi o 
objetivo de um projeto desenvolvido pela Prefeitura 
de Florianópolis que contou com apoio da acadêmi-
ca de Administração Pública Amanda Putti (de pre-
to). http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12978

ESAGuianos 

em destaque
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DEFESAS DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 2015.1

PROFISSIONAL 

Mariana Fraga Moreira, em 20/7: “Os desafios da publici-
dade na internet: a percepção estratégica das agências de 
Florianópolis”. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13549

ACADÊMICO

Wilnei Aldir Schneider, em 2/7: “Identificação dos fatores 
críticos relacionados ao uso do m-commerce”.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13425

Mariana Souza Ribeiro, em 31/3: “A percepção das relações 
entre cultura organizacional e desenvolvimento da estra-
tégia: um estudo de caso em uma Universidade Pública 
Estadual”. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13547

Filipe Ivo Pereira, em 30/3: “Gestão ambiental e aspectos 
estruturais em empresas industriais catarinenses”.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13546

Pesquisadores ligados ao Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública 
(Nisp) participaram em março de um diálogo sobre 
a Sociologia Pragmática francesa, com a presença 
do professor francês Francis Chateauraynaud, di-
retor de estudos em Sociologia da Ehess de Paris.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12560

Pós-graduação lato sensu para oficiais de segurança pública  
Serão concluídos em setembro os cur-

sos de especialização em Gestão Pública: 
Estudos Estratégicos em Atividade Bom-
beril e Atividade Policial Militar, desen-
volvidos pela Udesc Esag para oficiais 
superiores do CBMSC e da PMSC. A aula 
inaugural foi realizada em março, com 
uma palestra do secretário estadual de 
Segurança Pública César Grubba. Este é 
o quarto curso de especialização custo-
mizado pela Udesc Esag para instituições 
como o CBMSC e a PMSC desde 2013.

Os programas de pós-graduação stricto sensu em 
Administração da Udesc Esag (Mestrados Profissional 
e Acadêmico e Doutorado) tiveram recorde de ins-
crições este ano, somando mais de 160 candidatos. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13527

As inscrições encerraram em julho, mesmo mês em 
que foi realizada a segunda etapa do processo seleti-
vo, a prova escrita. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13556

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12636

Conferência internacional  
de Administração Pública 

Pesquisadores da Udesc Esag participaram 
em abril da 21ª Conferência da Sociedade Inter-
nacional de Pesquisa em Administração Pública 
(IRSPM), em Birmingham, na Inglaterra. O artigo 
de Jeferson Dahmer, baseado em sua disserta-
ção de mestrado, foi premiado. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12708

O Consuni aprovou em julho o curso de Especialização em Gestão Municipal a Distância, 
que, assim como a graduação a distância em Administração Pública, será desenvolvido 

em parceria entre a Esag e o Cead e aguarda resultado de um edital da UAB/MEC para ser 
implementado. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13501

Programas stricto sensu  
têm recorde de inscritos

NISP
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POLITEIA

AÇÕES DE EXTENSÃO EM ANDAMENTO:
4Esag Kids
4Esag Sênior
4Atitudes Empresariais
4Laboratório de Aprendizagem  

em Serviços Públicos (Lasp)
4Habilis - Ateliê de Economia e Finanças
4Esag Comunidade
4Observatório Econômico da Esag
4Escritório de Projetos PMO Esag
4Esag Jr.
4Observatório Floripa Cidadã
4Gerenciamento de Projetos na Prática
4Coproduzindo o Controle em São José

Em março, pesquisadores do grupo Politeia conver-
saram com o jornalista Fabiano Angélico, especia-
lista em temas relacionados às áreas de transparên-
cia pública, acesso à informação e accountability.
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12419

Em maio, o grupo recebeu a visita de representan-
tes de quatro fundações comunitárias mexicanas. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13019

Homenagem aos alunos participantes do 13º Jiudesc 

Os estudantes da Esag que participaram da 
13º Jiudesc foram homenageados no Auditório, 
em junho. O encontro teve entrega de certificados 
e apresentação de um balanço do que foi consi-
derada a melhor participação do centro de ensi-
no no maior evento esportivo da universidade.  
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13304

A preparação para o Jiudesc incluiu um even-
to preparatório em maio, no Auditório, com 
uma mesa-redonda sobre a construção de va-
lores através do esporte. Participaram dois ex-
-atletas de futebol com passagens pelos times ri-
vais da Capital e dois docentes da universidade.  
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13110

O II Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências da 
Administração e Socioeconômicas terá palestras, oficinas 
e apresentação de trabalhos aprovados e resultados de 

projetos. As inscrições podem ser feitas até 7 de agosto. O 
encontro inclui o 25º Seminário de Iniciação Científica.

http://www.esag.udesc.br/sppg

A Udesc conquistou o tetracampeonato dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs), em 
Pinhalzinho, em julho. A Esag teve representantes na delegação de 200 atletas e na equipe  

de servidores que atuaram na organização. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13579

EXTENSÃO

O programa Conexão Pública, da TVAL, produzido 
em parceria com o curso de Administração Pública 
da Udesc Esag, completou cem edições em julho. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13595
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Desenvolvimento institucional para 15 organizações

Representantes da Udesc Esag participaram em abril do 1º Encontro de Dirigentes das Instituições Participantes da 
Rede do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (Rede Sidems), promovido pela 
Fecam, no Auditório do Crea-SC. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12956

Encontro sobre educação fiscal

Foi concluído em julho o Projeto de Desenvolvimento 
Institucional promovido em parceria entre o programa 
de extensão Esag Comunidade e o ICom, que beneficiou 
15 organizações que atuam com crianças e adolescentes 

na Capital. As atividades incluíram um programa gratui-
to de formação para gestores, encontros quinzenais, se-
minários e acompanhamento individualizado das OSCs. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13490

A educação fiscal foi tema de um encontro em maio, 
promovido em parceria entre a Esag, por meio dos pro-
gramas Habilis e Observatório Floripa Cidadã, e a Secre-
taria de Estado da Fazenda. O evento teve uma palestra 
do professor da USP Marcelo Arno Nerling e formalização 
da parceria entre as instituições, com a assinatura de um 
convênio. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13016

Esag Sr. chega a 14ª edição
A 14ª turma do programa de extensão Esag Sênior, 

que oferece Formação Complementar em Administra-
ção para maiores de 45 anos, iniciou suas atividades em 
março. http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=12482

Entre as atividades do semestre, foi realizado em 
maio um encontro no Auditório para apresentação 
de trabalhos acadêmicos interdisciplinares. 
http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13180

ESAG COMUNIDADE

O programa de extensão Esag Kids vai lançar em agosto o Manual do Empreendedor Mirim, 
com noções de empreendedorismo e inovação para jovens de 8 a 12 anos. 

http://www.esag.udesc.br/?idNoticia=13590

O programa de extensão Habilis - Ateliê de Economia e Finanças irá promover na Udesc 
Esag, entre 8 e 11 de setembro, a Semana de Educação Fiscal.

O lançamento do manual e a Semana da Educação Fiscal integram 

o calendário em comemoração ao cinquentenário da Udesc, que 

se completou em maio e inclui diversas atividades ao longo do ano. 

Confira a programação completa em http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/1504/programacao.pdf
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JISUDESC
Os Jogos de Integração dos Servidores 
da Udesc são realizados sempre em 
Florianópolis.

OUTORGAS DE GRAU
As formaturas das turmas 2015.1 de  
Florianópolis serão realizadas em agosto.

JULHO
20 a 26 matrícula de veteranos 
23 Reunião do Consepe
27 a 28 Requisição de exame de suficiência
27 a 31 Semana de Educação Continuada
30/7 a 4/8 ajuste de matrícula on-line pelos acadêmicos
30 e 31/7, 3 e 4/8 matrícula de acadêmicos em mobilidade para a Udesc
Dias letivos: 0

AGOSTO 
3 Início do período letivo
3 e 4 Realização de exame de suficiência
3 e 4 Ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação
5 Reunião do Consad
6 Lançamento Manual Esag Kids
5 e 6 Matrícula por transferências, retornos e reingressos para 2015/2
10 Último dia para dispensa de disciplina e trancamento de matrícula
11 Feriado estadual | Data Magna do Estado de Santa Catarina
12 Outorga de Grau 2015/2 – Udesc Esag
13 Matrícula em disciplinas isoladas — alunos da Udesc e externos
14 Curso preparatório para o 25º SIC
23 Final da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2015/1
26 Reunião do Consuni
28 Último dia para matrícula de calouros (Vestibular Udesc e SISU)
Dias letivos: 24

SETEMBRO
2 a 4 SPPG 2015  e 25º SIC da Udesc
7 Feriado Nacional | Independência do Brasil
9 Reunião do Consepe
14 a 18 Transferência interna e reingresso após abandono
15 Resultado do processo seletivo para pós-graduação em Administração
24 Reunião do Consad
28 Início das aulas para novas turmas de mestrado e doutorado em Adm.
Dias letivos: 25

OUTUBRO
12 Feriado Nacional | Nossa Senhora Aparecida
13 Reunião do Consuni
19 a 23 Transferência externa e retorno
30 Feriado | Dia do Funcionário Público
Dias letivos: 25

NOVEMBRO
2 Feriado Nacional | Finados
3 Reunião do Consepe
4 a 6 11º Encontro de Extensão/VI Encontro de Rondonistas da Udesc
15 Vestibular de Verão 2016/1
15 Feriado Nacional | Proclamação da República
17 Reunião do Consad
20 a 22 Jogos de Integração dos servidores da Udesc/JISUdesc 2015
Dias letivos: 24

DEZEMBRO
7 e 8 Reposição de aulas em razão de feriados e pontos facultativos
9 Inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais
9 Término do período letivo
9 Reunião do Consuni
11 Início da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) 2015/2
10 a 16 Período de exames finais
17 Inclusão das avaliações dos exames e médias finais
17 Término do semestre
25 Feriado Nacional | Natal
Dias letivos: 5
Total De Dias Letivos 2015/2: 104 (18 Semanas)
Total De Dias Letivos 2015: 205

Calendário 2015.2

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2015.2 – Acesse a versão completa em 
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/523/calendario_academico_2015___18_2.pdf

INÍCIO DAS AULAS
A recepção aos calouros tradicionalmente 
promovida pelos estudantes veteranos 
inclui o trote cidadão.

SPPG 2015 E 25º SIC
A programação do II Seminário de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências da 
Administração e Socioeconômicas inclui o 
25º Seminário de Iniciação Científica.

ESAG KIDS
O lançamento do Manual do 
Empreendedor Mirim, pelo programa da 
extensão Esag Kids, integra a programação 
pelo cinquentenário da Udesc.

EXTENSIONISTAS
O 11º Encontro de Extensão da Udesc e o 
6º de Rondonistas ocorre em novembro.


