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GOVERNO

Governador do Estado de Santa Catarina – João Raimundo Colombo

Secretário de Educação do Estado de Santa Catarina – Eduardo Deschamps

UDESC

Reitor – Antônio Heronaldo de Sousa

Vice-Reitor - Marcus Tomasi

Pró-Reitor de Administração – Vinícius Alexandre Perucci

Pró-Reitora de Ensino – Luciano Hack

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade – Mayco Morais Nunes

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Leo Rufato

Pró-Reitoria de Planejamento – Gerson Volvey Lagemann

ESAG

Diretor Geral da ESAG – Mário César  Barreto Moraes

Diretor de Ensino ESAG - Arnaldo José de Lima

Diretora de Pesquisa da ESAG – Simone Ghisi Feuerschutte

Diretora de Extensão da ESAG – Maria Carolina Martinez Andion

Diretor Administrativo da ESAG – Aroldo Schambeck

Chefe do Departamento de Administração Empresarial – Isabela Regina Fornari Muller 

Chefe do Departamento de Administração Pública – Mauricio Custódio Serafim

Chefe do Departamento de Ciências Econômicas – Ana Paula Menezes Pereira

Secretária de Ensino de Graduação - Ana Cristina Benazzi dos Santos
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MENSAGEM DO DIRETOR

Neste ano, a ESAG completa o seu 48º aniversário, e os formandos do 

primeiro semestre de 2012 são o melhor presente que este Centro poderia 

receber e conceber à sociedade catarinense.

Nos quatro anos que conviveram com o ambiente acadêmico desta 

Instituição, vocês egressos estudaram as mais diversas disciplinas, 

participaram de projetos que os fez interagir com a sociedade e com os mais 

necessitados, conheceram a extensão e a pesquisa, tiveram que enfrentar e 

superar dificuldades e problemas, que hoje fazem parte do passado, e fizeram 

muitas amizades e estabeleceram relações que levarão para toda a vida.

Agora que partem, cada um deixa a sua marca na ESAG e leva com vocês 

parte dela. Esperamos que o período em que estiveram conosco seja de 

grande proveito em suas vidas, traduzindo-se em grandes realizações e no 

exercício consciente, ético e responsável da profissão.
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL

Perfil Profissional:

O administrador formado pela ESAG é capaz de:

- Planejar, organizar, comandar e controlar a consolidação e o funcionamento de empreendimentos;

- Prestar serviços de assessoria ou consultoria em organização e reorganização administrativa;

- Identificar e discriminar problemas, mediante a utilização dos princípios fundamentais da investigação 

científica, como forma de apresentar/recomendar soluções criativas para os dirigentes de organizações;

- Analisar projetos e dados relativos ao desempenho de sua administração, de autoavaliação e de avaliar os 

outros com o intuito de proporcionar retroalimentação aos diferentes subsistemas organizacionais e 

gerenciais;

- Acompanhar a evolução das legislações sociais e tributárias às diferentes atividades organizacionais;

- Analisar a conveniência e a possibilidade aplicação do processamento sistemático de informação nos 

diferentes contextos organizacionais;

- Conceber e projetar desenhos organizacionais;

- Conceber, desenvolver, implementar e documentar sistemas de qualidade em serviços para aplicações 

específicas;

- Utilizar amplamente os modernos recursos de informática em favor da agilização dos processos 

administrativos e operacionais das organizações.

Mensagem da Coordenadora - Prof. Isabela Regina Fornari Müller

O Administrador nas organizações modernas tem que atuar como agente de transformação 

organizacional e social visando sustentabilidade do negócio e o desenvolvimento das 

pessoas e qualidade de vida.  Os formados em Administração devem ter como princípio a 

responsabilidade, a ética e o trabalho em equipe, convivendo com situações adversas na 

busca do alcance dos objetivos comuns. Atuando, desta forma, o Administrador  será 

reconhecido pelos seus atos inovadores na busca do aprender a aprender, mobilizando 

recursos em prol do desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. O 

Departamento de Administração Empresarial da ESAG/UDESC manifesta o seu orgulho e 

satisfação, desejando-lhes sucesso!
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FOTO

Interesse: Áreas ligadas à análise e 
desenvolvimento de processos, 
principalmente em comunicação 
oral e escrita e gerenciamento de 
atividades. Habilidades: Liderança, 
pró-atividade, gerenciamento de 
projetos, qualidade na execução de 
atividades.

BEATRIZ C. VOIGT GERNHARDT

Formada em Adm. Empresarial. 
Desde 2007 é colaboradora da 
Empresa Evolução Concursos, o 
qual assume o cargo Gestora 
Administrativa. Possui formação em 
auditoria interna da Qualidade ISO 
9001 :2008 ,  cu rso  de  Exce l  
avançado, experiência na área 
financeira

CINTIA RODRIGUES BACH 

Áreas de Interesse: Marketing; Novos 
Negóc ios ;  Comerc ia l .  P ro je tos  
d e s e n v o l v i d o s :  A t u a ç ã o  n o  
planejamento e desenvolvimento de 
projetos no Diretório Acadêmico com 
destaque para a Gerência de Marketing 
da Choppada da ESAG; Participação 
como gerente geral do Projeto Esquiva, 
projeto social em prol das crianças do 
CCEA de Florianópolis.

LAIS DUARTE PIRES

Interesse nas áreas de finanças, 
mercado de capitais e vendas 
técn icas .  Conhec imento  em 
W i n d o w s ,  O f f i c e ,  B r o f f i c e ,  
programação em linguagem C e 
para PDAs e inglês avançado. 
Trabalhou em HE Lay Line Com. e 
Rep. realizando prospecção de 
clientes, suporte e vendas técnicas.

EDUARDO CASSOL DALMOLIN
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Assistente de Marketing em projeto 
filantrópico. Realizou intercâmbio na 
Universidade de La Verne – Califórnia 
no Programa de Gestão Executiva 
em Estratégias e Marketing, 
trabalhou na ALESC e é servidor 
público da UDESC. Interesse pela 
área de planejamento estratégico e 
de marketing.

LUCAS VEGINI

Graduada em Administ ração 
Empresarial pela UDESC/ESAG 
(2012) e Engenharia Civil pela UFSC 
(2011), com atuação no PET/ECV. 
Profissional com experiência em 
cálculo estrutural, atualmente 
trabalha como gerente de projetos 
no LabTrans/UFSC visando aliar 
conhecimentos técnicos e de gestão

Stephanie Thiesen

Graduada em Administração Empresarial, 
pela UDESC. Cursa Direito e fez intercâmbio 
na Alemanha, em acadêmico. Estagiária da 
Área Comercial Internacional e de Energia da 
Empresa Engevix  Engenhar ia  S/A .  
Conhecimento em Excel avançado, CRM e 
Oracle. É fluente nos idiomas inglês, alemão 
e espanhol. Possui especial interesse em 
áreas relacionadas à administração e direito 
internacional,  contratos e relações 
internacionais e comércio exterior.

VANESSA Z. DE MEIRELES
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Perfil Profissional:

Profissional capaz de articular as demandas da sociedade e prover para que o bem comum 

seja propiciado a ela por meio da co-produção de serviços públicos, produzidos por 

organizações públicas, pela responsabilidade social de empresas privadas e pelas 

organizações do terceiro setor.

Mensagem do Coordenador - Prof. Maurício Custódio Serafim

Caros Formandos, estamos em um momento no qual se requer, mais do que nunca, 

profissionais com habilidades técnicas e compromisso cívico com sua comunidade e 

seu País. O Curso de Administração Pública da ESAG/UDESC procurou fortalecer, em 

cada um de vocês, tais virtudes e o espírito da universidade de buscar conhecer 

profundamente a realidade social para que, como administradores públicos, possam 

propor ideias, estratégias e ações para o fortalecimento da democracia. Desejamos 

que o seu caminho seja trilhado com determinação e repleto de realizações! 
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Cursou Administração Pública ,  
experiência como bolsita de extensão,  
bols is ta do CNPq na área de 
investimento social privado, foi 
voluntária no projeto Rondon no Piauí 
em 2008 e representante no Conselho 
Superior de Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE Áreas de interesse: Terceiro 
Setor, Licitações, RH.

ANDRÉA MAGALHÃES PIRES

Graduado em Administração Publica 
na UDESC, Técnico em Meio 
Ambiente pelo IFSC, participou do 
Programa de Fortalecimiento 
Institucionalpela Fundacion Botin, 
r e a l i z o u  i n t e r c a m b i o  n a  
Universidade de Coimbra,trabalhou 
na BUNGE em Barcelona, fala Inglês 
e Espanhol.

ANIBAL NUNES PIRES NETO

kjsadfbkasbdfksabdfkhbasdkfhb
sadhbflajshdbflhabsdjlfbajsdbfha
bsdjfbaçskdnfánsdp0fnaosçdnd
glonfsgjkaskjdndojasndgokjnaso
jdngfonfgknaskjfngçkajsndfçkjna
sdfjgnçasndfkçnasdfnasçkjdfnçk
ajsdnfçkasndfçknasdçkjfnaçksdn
fçaskjdnfçasndf.

BYATRIZ DANIELA S. ALVES

21 anos, solteira, formada em 
Administração pela ESAG, mora em 
Florianópolis. Experiência: Pró-
Reitoria de Planejamento da UDESC 
setor orçamentário; na Justiça 
Federal no setor de Patrimônio e na 
RBS no setor Administrat ivo 
Financeiro. Área de Interesse: 
Assistente/Analista Administrativo.

ARIELLA CARIONI ENGELKE
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Bacharel em Administração Pública 
pela UDESC. Tecnóloga em Gestão 
da Tecnologia da Informação pelo 
I F S C .  C u r s o  t é c n i c o  
profissionalizante em Suporte de TI. 
I n t e r e s s e  p e l a  á r e a  d e  
desenvolvimento de projetos e 
gestão do conhecimento, aplicado a 
organizações públicas e privadas.

CAMILA PAGANI

Formação: Adm. Pública. Áreas de 
interesse: Recursos Humanos; 
R e s p o n s a b i l i d a d e  S o c i a l  
Corporativa; Saúde. Habilidades 
desenvolvidas: Consultoria em 
órgãos públicos, privados e terceiro 
setor; Bolsista no Projeto de 
Pesquisa de Extensão da UDESC; 
Terceirizada na SEF/SC.

DAYNA SIMÃO

Administrador Público, atuou em 
TRT/SC, Grupo de Idosos Horto 
Florestal (voluntário), DNPM/SC e 
UDESC/PROEN abrangendo as 
áreas de: Capacitação, Eventos, 
RH, Almoxarifado, Marketing e 
Comunicação. Busca novos 
desafios administrativos.

FÁBIO GARCIA TRILHA

Graduado pela UDESC/ESAG no 
curso de Administração Pública no 
ano de 2012. Participou do Grupo de 
Pesquisa Politeia em dois projetos de 
pesquisa. Áreas de interesse: 
coprodução do bem público, capital 
social, accountability e controle 

social.

EDUARDO VALENTINI
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Graduada em Administração Pública 
pela UDESC. Cursa Administração 
empresarial na UFSC. Estagiou na UFSC 
auxiliando na gerência de projetos. 
Realizou consultoria de processos pela 
Ação Júnior e pela ESAG. Produziu um 
plano de marketing para o Instituto 
Lagoa Social como trabalho de 
conclusão de curso.

FRANCYNE MARTINS ESPÍNDOLA

Bolsista em programa de extensão e 
iniciação científica. Representante 
discente no Departamento de 
Administração Pública. Áreas de 
interesse: gestão  das  interfaces 
entre público e privado, reformas 
a d m i n i s t r a t i v a s  e  e s t u d o s  
organizacionais.

JORGE BRAUN NETO

Área de interesse: Gestão de projetos 
em TI. Inglês e Espanhol. Habilidades 
desenvolvidas: Consultoria em órgãos 
públicos, privados e terceiro setor. 
Experiências: WorkExperience -  
Califórnia (EUA); Estágio ICMBio/CR9; 
Estágio SEF; Bolsista de Extensão 
(UDESC); Rondonista (Operação Rei do 
Baião) PE.

MARINA FELTRIN DAMBROS

Graduada em Administração Pública 
pela UDESC/ESAG, atualmente 
cursando Serviço Social na UFSC. 
Experiências de voluntariado em 
comunidades. Bolsista de extensão 
da UDESC no Programa LASP e 
atualmente trabalhando como 
Secretária Executiva na AMAPraça.

LARISSA BENNER GÖHRING
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Graduado pela UDESC/ESAG no 
curso de Administração Pública 
no ano de 2012. Participou do 
Grupo de Pesquisa Politeia em 
dois projetos de pesquisa. Áreas 
de interesse: coprodução do bem 
p ú b l i c o ,  c a p i t a l  s o c i a l ,  
accountability e controle social.

RUBENS LIMA MORAES
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CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Perfil Profissional:

O Bacharel do Curso de Ciências Econômicas com Linha de Formação em Economia de 

Empresas deve apresentar sólida formação teórica, histórica e instrumental (com especial 

ênfase no domínio das metodologias quantitativas, econométricas e daquelas próprias da 

dimensão gerencial e contábil-financeira das empresas privadas e órgãos públicos).

Mensagem da Coordenadora - Prof. Ana Paula Menezes Pereira

A Economia é uma ciência social, feita de pessoas e suas relações, onde as vontades 

se transformam em escolhas, e as escolhas em consequências. Exerçam a profissão 

com prudência e ética, mas levem sempre consigo o encantamento dos começos, 

para que mesmo diante de incertezas e obstáculos, sejam ousados e corajosos. 

Caros Formandos, o Departamento de Ciências Econômicas da ESAG/UDESC 

manifesta o seu orgulho e satisfação com a formatura da segunda turma do curso, 

desejando-lhes sorte e sucesso! 
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Possu i  exper iênc ia  como 
estagiário na área de contratos 
com exportadoras, atendimento 
ao cliente, contas a pagar, 
tradução de documentos para o 
inglês e espanhol e elaboração de 
projetos. Conhecimento amplo 
em Windows e Internet.

BRUNO BERGMANN

Possui experiência como estagiário 
na área comercial/marketing e 
mercado de capitais; estudo e 
trabalho no exterior. Inglês e 
Espanhol fluentes. Conhecimentos 
avançados em informática.

CARLOS EDUARDO MATOS

Possui experiência como estagiária 
na área da construção civil com 
levantamento de dados. Foi bolsista 
de pesquisa na área de economia 
internacional e mercado de capitais. 
Trabalho voluntário e gerente de 
vendas. Domínio no idioma inglês 
básico e em Word, Excel, PowerPoint 
e Internet.

LUDMILA N. CUSTÓDIO

Possu i  exper iênc ia  como 
estagiária na área administrative e 
financeira, orçamentária e de 
planejamento, contas a pagar e 
receber. Domínio no idioma inglês 
e espanhol. Domínio em Word, 
Excel, PowerPoint e Internet.

JÉSSICA G. PEREIRA DE AQUINO
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Possui experiência na área de 
preparação e análise de relatórios, 
tutoria de disciplina a distância e 
inclusão digital de alunos da rede 
pública. Experiência em contas a 
pagar e receber e departamento 
comercial. Domínio no idioma inglês 
intermediário e em Word, Excel, 
PowerPoint e Internet.

MARISA PETRY PERSIKE

Possui experiência em consultoria 
em administração nas áreas de 
marketing, OS&M, financeira, e 
in te r face  com fo rnecedores  
internacionais. Experiência em 
contas a pagar e receber. Domínio no 
idioma inglês e italiano, bem como 
em Word, Excel, PowerPoint e 
Internet.

MARJORIE NUNES BORGES

Possui experiência em atendimento 
ao público, organização de arquivos, 
elaboração de relatórios e emissão 
de certificados e declarações, 
bolsista de iniciação científica, 
auxiliar administrativo e auxiliar 
financeiro. Desenvolve trabalho 
voluntário e fez intercâmbio na 
Espanha.

NICOLE MELLO ADADA

Possu i  exper iênc ia  como 
assistente administrativa e 
financeira na área de habitação, 
estagiár ia  na regional  de 
Programas Sociais da CEF. 
Cursando inglês e francês.
Domínio em Word, Excel ,  
PowerPoint e Internet.

MÉRIAN SCHÜTZ
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Possui experiência em Plano de ação, 
estudos e trabalhos no âmbito do 
Programa de Ação Conjunta de 
Revitalização e Desenvolvimento 
(ACORDE), auxiliar de cobrança judicial 
de dívidas, análise e controle de dossiês 
dos devedores na CEF. Domínio Internet 
e habil idade com Word, Excel, 
Powerpoint, Acess e Project.

ROSEMERE GORGE
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