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A extensão é entendida como um processo 

educativo, cultural e científico que viabiliza e propõe 

ações junto à sociedade e, nesta via de mão dupla, 

oportuniza um espaço de produção de novos saberes 

nas várias áreas do conhecimento, enquanto 

articulada com o ensino e a pesquisa, numa 

concepção transformadora e crítica. (Udesc, 2011). 

Conheça as Ações de Extensão da Esag de 2017: 

• Análise de Indicadores de Preço; 

• Comunicação com a Sociedade pelo Rádio; 

• Coproduzindo o Controle em São José; 

• DAP TV; 

• Empresa Júnior da ESAG; 

• Esag Kids; 

• ESAG Sênior; 

• Escritório de Projetos - PMO ESAG; 

• HABILIS – Ateliê de Economia e Finanças; 

• Laboratório de Consultoria em Serviços Públicos – LASP; 

• Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública 

 - NISP; 

• Observatório de Conjuntura Econômica; 

• Observatório Floripa Cidadã; 

• Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho em Santa Catarina. 

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

dex.esag@udesc.br 
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Programa -  Programa de Análise de Indicadores de Preço 

Analisa a evolução dos preços de diversos tipos de bens e serviços, fator 

importante para a formulação de políticas públicas com vistas a 

preservar o poder aquisitivo da população. Além disso, gera subsídios 

para que as empresas melhorarem suas tomadas de decisão, garantindo 

assim a geração de emprego e renda. 

Projetos vinculados: Boletim de Análise do Custo de Vida de 

Florianópolis; Boletim de Análise de Cesta Básica; Boletim de Análise do 

CUB Florianópolis. 

Coordenador - Profº Lisandro Fin Nishi 

Projeto -  Comunicação com a Sociedade pelo Rádio 

Qualifica os debates no campo do interesse público por meio de ações 

de comunicação pelo Rádio, através do programa 'Nas Entrelinhas' pela 

Rádio Udesc. Este programa vai ao ar semanalmente pela Rádio Udesc 

com temas de política, economia, administração pública e debates 

semanais abordando questões sobre gestão dos serviços públicos, 

desafios, mudanças e pesquisas acadêmicas encerradas ou em 

desenvolvimento.   

Coordenador – Profº Ênio Luiz Spaniol 

http://www.esag.udesc.br/?id=22
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Projeto - Coproduzindo o Controle em São José 

Aprimora a atuação do Observatório Social de São José, por meio da 

adoção de estratégias e instrumentos que promovam maior visibilidade 

institucional e articulação com mecanismos de controle e accountability 

nos Poderes Legislativo e Executivo locais. 

Coordenadora – Profª Emiliana Debetir de Oliveira 

Projeto – DAP TV 

Desenvolve vídeos com os mais variados temas relativos à 

Administração Pública numa linguagem mais dinâmica, divertida e 

conectada com as novas tecnologias, utilizando como canal o Youtube, 

criando assim novos espaços de aprendizado. 

Coordenadora – Profª Patricia Vendramini 

Programa - Empresa Júnior da ESAG 

Formaliza o funcionamento da ESAG Jr por meio de inserção da mesma 

nas atividades de extensão universitária. A ESAG Jr. é a empresa júnior 

dos cursos da ESAG/UDESC. Com 20 anos de experiência e mais de 200 

projetos realizados, oferece um espaço de prática dos aprendizados 

obtidos pelos alunos sob a orientação dos professores da ESAG.. 

Projetos Vinculados: Consultoria em Administração Empresarial; 

Consultoria em Administração Pública; Consultoria em Economia. 

Coordenador - Profº Marco Seifriz 

http://esagjr.com.br/
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Programa - Esag Kids 

Visa estimular crianças a desenvolver competências relacionadas a 

administração financeira, com foco em orçamento pessoal, e também em 

empreendedorismo e inovação. 

Projetos vinculados: Cartilha de inovação e empreendedorismo mirim; 

Crianças na Universidade; Esag Kids On The Road. 

Coordenador – Profº Eduardo Jara. 

Programa - ESAG Sênior 

Criado em 2003 é uma iniciativa que oferece Formação Complementar 

em administração, com duração de um ano. Voltado à atualização e 

profissionalização de pessoas de meia idade, tem foco na formação para 

o empreendedorismo, para o exercício do voluntariado e para o 

planejamento de vida e carreira. 

Projetos Vinculados: Consolidação Acadêmica; Empreendedorismo; 

Voluntariado. 

Coordenadora – Profª Emiliana Debetir de Oliveira 

http://esagsr.blogspot.com.br/
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Programa - Escritório de Projetos - PMO ESAG 

Aproxima os acadêmicos e professores às demandas públicas e legítimas 

dos municípios, por meio da elaboração de projetos para captação de 

recursos financeiros, análise de viabilidade econômico-financeira e 

gerenciamento de projetos.  

Projetos vinculados: VI Workshop de Projetos; Elaboração de Ebook 

sobre gerenciamento de projetos; Guia de Fontes. 

Coordenador – Profº Carlos Roberto Rolt. 

Programa - HABILIS – Ateliê de Economia e Finanças 

Desenvolve atividades nas áreas de economia e finanças, com vistas a 

desmistificar o mercado de capitais para a sociedade. 

Projetos Vinculados: Bússola Municipal, Consultório de Finanças 

(Coordenador – Francisco Resende Baima); Consultório de Educação 

Fiscal. 

Coordenadora – Profª Ivoneti da Silva Ramos 

http://esagsr.blogspot.com.br/
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Projeto – Laboratório de Consultoria em Serviços Públicos - LASP 

O LASP é uma prática interdisciplinar que articula ensino, extensão e 

pesquisa no curso de administração pública. Seu foco é o atendimento a 

demandas de melhoria na qualidade da gestão e dos serviços em órgãos 

públicos.. Ao mobilizar diferentes conhecimentos, aprimora-se a 

capacidade (de estudantes e gestores) para buscar novos referenciais e 

para análise crítica e reflexiva sobre a aplicabilidade e relevância de 

conhecimentos que são oferecidos como “solução”. 

Coordenadora – Profª Sulivan Desirée Fischer. 

Programa - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na 

Esfera Pública  - NISP  

O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública 

(NISP), cadastrado no CNPQ desde 2010, focaliza o estudo e o apoio a 

ações coletivas que vêm promovendo inovações sociais na esfera 

pública (de forma institucionalizada ou não). Isso inclui iniciativas 

provenientes tanto do Estado, como da sociedade civil e das empresas, 

além dos novos arranjos institucionais que se constroem na articulação 

negociada entre esses atores para resolução de problemas públicos. No 

âmbito da extensão, o NISP promove ações complementares que se 

destinam a difusão da sua produção científica 

Projetos Vinculados: Observatório de IS de Florianópolis, Seminário de 

Difusão do NISP (Coordenador – Prof. Daniel Pinheiro); Encontros de 

Estudos Avançados NISP. 

Coordenadora – Profª Carolina Andion. 

http://esagsr.blogspot.com.br/
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Programa – Observatório de Conjuntura Econômica 

Supre o déficit de informações referentes à conjuntura econômica dos 

municípios catarinenses e do Estado de Santa Catarina, que faz surgir a 

cada ano uma crescente demanda potencial por informações referentes 

aos indicadores de produção e de preços.  

Coordenadora – Profª Mariane Stampe. 

Projetos Vinculados: Acompanhamento e previsão da produção 

industrial catarinense (Coordenadora - Profª Thaís Niquito); 

Monitoramento de indicadores do PIB, agropecuária, comércio e 

serviços em Santa Catarina (Coordenadora - Profª Thaís Niquito); 

Acompanhamento de indicadores do mercado de trabalho no Estado. 

Programa - Observatório Floripa Cidadã 

Contribui para o exercício da cidadania por meio de estratégias e 

instrumentos que favoreçam a reflexão e a tomada de decisão sobre o 

desenvolvimento de Florianópolis.  

Projetos Vinculados:  Monitoramento da Realidade;  Formação para 

controle cidadão e coprodução (Coordenadora - Profª Paula Schommer); 

 Plataforma Floripa Cidadã.. 

Coordenadora – Prof Valério Turnes. 

http://esagsr.blogspot.com.br/
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Projeto - Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho em Santa

Catarina  

Elabora e divulga material informativo sobre o mercado de trabalho 

regional. Propõe-se quantificar e qualificar a oferta de cursos de 

formação em nível superior no estado de Santa Catarina, a partir de 

pesquisa de campo nas instituições de ensino. Paralelamente, pretende- 

se descrever o perfil salarial dos principais empregos associados às 

carreiras de ciência e tecnologia com enfoque nas carreiras de ciência e

tecnologia – STEM (Science, Technology, Engeneering and Math), 

através da organização de dados coletados na RAIS- MTE.  

Coordenadora – Profº Patrícia Bonini. 

http://esagsr.blogspot.com.br/
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Conecte-se com a Extensão 

(48) 33664-8252 

dex.esag@udesc.br 

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

https://www.facebook.com/extensao.esag 

http://esagsr.blogspot.com.br/

