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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)

Professores: podem propor suas Ações de Extensão 
em Edital lançado anualmente pela Pró-Reitoria 
de Extensão da Udesc, ou ao longo do ano 
pelo Edital a Qualquer Tempo, sem ônus.
Alunos: a participação na extensão pode ocorrer 
em qualquer momento do curso como:  
Bolsista remunerado, Bolsista voluntário 
e/ou Participante. Os alunos podem validar as horas 
na extensão como créditos de atividades 
complementares, além de poder concorrer 
ao Prêmio de Extensão, no momento 
de conclusão do curso. 

O que é?

Quando e como participar?

Extensão
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Programa “Escritório de 
Projetos - PMO ESAG”

Programa “HABILIS – 
Ateliê de Economia e Finanças”

Programa “Laboratório de Aprendizagem 
em Serviços Públicos – LASP”

www.pmoesag.com.br/ 
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. 

Apoio à Elaboração de Projetos; 
Divulgação de Fontes de Recursos; 
V Workshop de Projetos.

programahabilis.wix.com/habilis 
Desenvolve atividades nas áreas de 
economia e finanças, com vistas a 
desmistificar o mercado de capitais para a 
sociedade. 

Bússola Municipal, Consultório 
de Finanças; Consultório Fiscal.

laspudesc.wix.com/laspudesc
Desenvolve um laboratório de 
aprendizagem em Serviços Públicos, 
envolvendo a Esag e a comunidade, para a 
discussão de conceitos essenciais para a 
Administração Pública e a realização de 
atividades de educação, apoio à formação 
de agentes públicos, incentivo à 
participação social na esfera 
pública entre outros. 

Consultoria de Procedimentos em Serviços 
Públicos; Prêmio Boas Práticas em Gstão 
Pública; Administração Pública 
comunicando pelo rádio e 
TV com a sociedade.

Projetos vinculados: 

Projetos vinculados: 

Projetos vinculados: 

Programa “Observatório de 
Conjuntura Econômica”

Programa “ESAG Sênior”

observatorioeconomic.wix.com/esag 
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. 

Previsão 
Industrial Catarinense; Análise da 
Conjuntura Econômica Catarinense; 
Boletim de Análise Econômica do 
Custo de Vida de Florianópolis.

esagsr.blogspot.com.br/ 
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. 

Consolidação 
Acadêmica; Empreendedorismo; 
Voluntariado.

Projetos vinculados: 

Projetos vinculados: 

Programa “O Ambiente 
Atitudes Empresariais”

Programa “Esag Kids”

Programa Observatório Floripa Cidadã

atitudesempresarias.blogspot.com.br/
Programa de rádio apresentado 
semanalmente, pela Rádio UDESC, com 
foco na competitividade empresarial, 
levando informações e debates 
acadêmicos para toda comunidade. 

Programa de rádio 
Atitudes Empresariais; O melhor do 
Atitudes Empresariais; O livro Atitudes 
Empresariais

www.esagkids.com.br/
Visa estimular crianças a desenvolver 
competências relacionadas a 
administração financeira, com foco em 
orçamento pessoal, e também em 
empreendedorismo e inovação.

Cartilha de 
inovação e empreendedorismo mirim; 
Incuba Kids; Feirinha de Inovação e 
Empreendedorismo Mirim.

www.esag.udesc.br/ofc
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. 

Observatório 
Floripa Cidadã; Canais de expressão e 
conexão cidadã; Formação para o 
controle cidadão, coprodução e 
monitoramento da realidade local.

Projetos vinculados: 

Projetos vinculados: 

Projetos vinculados: 

Projeto Coproduzindo o 
Controle em São José 

Programa Empresa Júnior 
da ESAG

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.

esagjr.com.br/ 
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.. 

Consultoria em Administração 
Empresarial; Consultoria em 
Administração Pública; 
Consultoria em Economia.

Projetos vinculados: 


