
1

Relatório de Gestão
e Sustentabilidade
eSaG 2010-2013



2

Relatório de Gestão e Sustentabilidade eSaG 2010-2013

Sumário
Equipe Diretiva ..........................................3

Mensagem do Diretor Geral ..................4

Histórico da Esag .......................................6

Missão, Visão e Princípios .....................8

Diretrizes Prioritárias 2010-2013 .....9

Ensino ......................................................... 10

Pesquisa e Pós-Graduação .................. 32

Extensão .................................................... 58

Administração .......................................... 82

Mobilização Estudantil ......................... 92



33

equipe Diretiva 
2010-2013
Diretor Geral
Mário César Barreto Moraes

Diretor de ensino de Graduação
Arnaldo José de Lima

Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação
Simone Ghisi Feuerschütte

Diretora de extensão
Maria Carolina Martinez Andion
Denise Pinheiro (2011/2 a 2012/1)

Diretor administrativo
Aroldo Schambeck

Chefe de Departamento do Curso 
de Graduação em administração
Carlos Eduardo Freitas da Cunha (2013-2015)
Isabela Regina Fornari Muller (2011-2013)
Nério Amboni (2009-2011)

Chefe de Departamento do Curso de 
Graduação em administração Pública
Sulivan Desirée Fischer (2013-2015)
Maurício Custódio Serafim (2011-2013)
Patricia Vendramini (2009-2011)

Chefe de Departamento do Curso de 
Graduação em Ciências econômicas
Adriano de Amarante (2013-2015)
Ana Paula Menezes Pereira (2011-2013)
Nelson Silva (2009-2011)

Coordenador de Pós-Graduação
Éverton Luís Pellizzaro de 
Lorenzi Cancellier (2013-2014)
Graziela Dias Alperstedt (2010-2012)



4

Relatório de Gestão e Sustentabilidade eSaG 2010-2013

Mensagem do Diretor Geral
Em junho de 2010, publicávamos o resul-

tado do planejamento estratégico consoli-
dado para a gestão 2010-2014, fruto do tra-
balho de professores e técnicos do Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas 
(Esag), tendo como base as demandas de cada 
departamento, do mestrado e de todos os ór-
gãos administrativos e técnicos associados às 
diretorias do Centro, considerando uma visão 
para o quadriênio. O documento foi discutido 
e apresentado a professores e técnicos, obje-
tivando o melhor desenvolvimento do Centro, 
contextualizando-se como um conjunto de di-
retrizes e ações estratégicas para a Esag. 

A proposta das diretrizes e ações estraté-
gicas se pautou em princípios ideológicos, fi-
losóficos, políticos, econômicos e pedagógicos 
que objetivaram nortear a prática educativa e 
gestão institucional para o período.

No que se refere à gestão estratégica da 
Esag, foram estabelecidas dez diretrizes estra-
tégicas (descritas na página 9 deste relatório), 
as quais se desdobram em ações prioritárias.

O presente Relatório de Gestão e Susten-
tabilidade reúne, de forma sintética e objeti-
va, os resultados alcançados neste quadriênio, 
tendo por referências as diretrizes e ações es-
tratégicas propostas no início desta gestão.

Não obstante as dificuldades enfrentadas 
e os desafios que ficam para a próxima ges-
tão, efetivamente tivemos resultados bastan-
te favoráveis no período, os quais haverão de 
exigir um empenho e dedicação ainda maiores 
da nova equipe diretiva da Esag. Em cada área 
percebe-se avanços e, portanto, a necessidade 
de novos objetivos e metas.

Para ilustrar, apresentamos alguns desta-
ques. No Ensino, o Centro alcançou no período 
três conceitos 5 nas avaliações do Exame Na-
cional de Desempenho de Estudantes (Enade), 
para os cursos de graduação em Administra-
ção, Administração Pública e Ciências Econô-
micas, logrando também conceito 5 no Con-
ceito Preliminar de Curso (CPC) para os três 
cursos e contribuindo de modo significativo 
para o Índice Geral de Cursos (IGC) da Udesc, 
além de ampliar o número de vagas disponibi-
lizadas à sociedade. 

Implementou-se também uma política de 
internacionalização que permitiu que 193 alu-
nos da Esag realizassem mobilidade no exte-
rior e que 85 estudantes de outros países esti-
vessem em mobilidade no Centro. O quadro de 
professores com doutorado teve incremento 

superior a 20%, após as qualificações do corpo 
docente, além de 3 pós-doutorados concluídos 
e 2 iniciados no período. Já na pós-graduação, 
o conceito da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes) para o 
Mestrado Profissional em Administração pas-
sou de 3 para 4 e o conceito do Acadêmico se 
manteve. As bolsas ofertadas aos mestrandos 
passaram de 5 em 2010, para 14 em 2013, 
totalizando 42 bolsas concedidas no período. 

Na Pesquisa e Pós-Graduação, os grupos de 
pesquisa foram contemplados com Editais Pap 
e Pap/Fapesc, resultando na publicação de 41 
artigos em periódicos científicos nos últimos 
quatro anos. Tivemos 217 alunos matriculados 
no Mestrado Profissional e 74 no Acadêmico, 
resultando em 72 dissertações defendidas. A 
Revista de Gestão Organizacional (RGO), re-
alizada em parceria com a Unochapecó sob 
a editoria da Pós-Graduação da Esag, contou 
com 183 artigos submetidos e 61 professores 
avaliadores cadastrados. Os grupos de pesqui-
sa consolidados, num total de 13, passaram a 
contar com intalações próprias tendo ocorrido 
a revisão de suas formações e o incremento de 
professores pesquisadores associados. Além do 
incremento de recursos investidos pela Udesc, 
o Centro, por meio de seus professores pes-
quisadores, captou no período quase R$ 900 
mil de fomento externo para financiamento da 
pesquisa e da pós-graduação.

Na Extensão, houve um crescimento de 
70% no número de ações promovidas no pe-
ríodo, passando de 21 em 2010, para 35 em 
2013. O número de professores coordenadores 
também aumentou de 13 em 2010 para 24 em 
2013. Já em termos de alunos bolsistas e vo-
luntários atuando em ações de extensão, pas-
samos de 22 em 2010 para 55 em 2013, o que 
representa um crescimento de mais de 100%. 
Além disso, destaca-se a captação externa de 
recursos via contratos e fomento externo pe-
las ações de extensão promovidas pelo Centro, 
com recursos movimentados no período de 
2010-2013 superiores a R$ 480 mil. 

Na área Administrativa, uma reestrutura-
ção do Centro possibilitou novas instalações 
aos departamentos e a ampliação do espaço 
da secretaria acadêmica, gerando-se novas 
dependências para atender aos grupos de 
pesquisa e para o mestrado. Soma-se a isto 
a aquisição de novos equipamentos de infor-
mática para atender a todas as áreas da Esag, 
além da conclusão da aprovação dos projetos 



5

do novo prédio para o Centro em todos os ór-
gãos públicos.

Implementou-se a área de comunicação 
do Centro, gerando um novo modelo de rela-
ção entre comunidade acadêmica, sociedade 
e gestão institucional. Isso possibilitou a me-
lhoria da comunicação interna e externa, com 
a atualização do site do Centro, a implanta-
ção/atualização dos sistemas de informação 
e o uso mais intensivo de novas formas de 
comunicação, como as redes sociais. A trans-
parência também foi ampliada com a divul-
gação de relatórios periódicos de atividades, 
objetivando a divulgação digital e impressa de 
todas as ações administrativas e acadêmicas, 
aprimorando-se assim as relações interinsti-
tucionais. Destaca-se também a difusão onli-
ne dos boletins informativos quadrimestrais 
da Esag, com a divulgação de todas as ações 
promovidas pelo Centro tanto no ensino, pes-

quisa e extensão, como na área institucional.
Todas essas atividades e seus principais 

resultados estão agora sintetizados no pre-
sente relatório, que busca resumir as realiza-
ções do quadriênio, segundo as respectivas 
áreas de atuação, em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas para o período. A ex-
pectativa é de que essas informações possam 
contribuir para fornecer uma dimensão do 
trabalho realizado por este Centro de Ensino 
de referência, com uma história de tradição e 
de excelência. 

No limiar do seu cinquentenário deseja-
mos que a Esag possa desfrutar de um novo 
período, de realizações e de colheitas, ratifi-
cando sua importância à sociedade catarinen-
se e ao país.

Prof. Dr. Mário César Barreto Moraes
Diretor Geral da Esag 2010-2014

5
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1967
Eleição da 

primeira Direção
Primeiro concurso 

para professor 
titular

1969
Formatura da 

primeira turma
Convênio com a FGV 

para formação de 
professores

1979
Transferên cia 

para o Itacorubi

1977
Implantação do 
primeiro curso 

Lato Sensu

1964
Criação da Escola Superior de 

Administração e Gerência (Esag) 
em 16 de outubro

1966
Início das aulas  

na sede à Praça Getúlio Vargas
Criação do Instituto Técnico de Administração 
e Gerência (Itag) e do Diretório Acadêmico de 

de Administração e Gerência (Daag)
Criação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc)

1970
Reconhe cimento da Esag pelo 

Egrégio Conselho Federal

1982
Primeiro 
professor 

doutor

História 
Criada em 16 de outubro de 
1964 para suprir a demanda 
por gestores qualificados no 
Estado, a Escola Superior de 
Administração e Gerência 
- Esag, atual Centro de 
Ciências da Administração e 
Socioeconômicas da Udesc 
- completa 50 anos de 
existência em 2014. 
Confira na linha do tempo 
ao lado alguns dos 
principais acontecimentos 
de sua história.

1970 1980

Galeria dos Diretores Gerais

1966/1967
João Baptista Bonassis

1967/1972
Antenor Manoel Naspolini

1972/1974
Ari Canguçu de Mesquita

1974/1976
Humberto Machado

1976/1977
Gilson Luiz Leal de Meireles

1977/1978
César Luiz Pasold

1978/1984
Alexandre F. lgnácio Evangelista

1984/1990
Carlos Passoni Júnior

1990/1994
Gilson Luiz Leal de Meireles

1994/1999
Osvaldo Momm

1999/2000
Jorge de Oliveira Musse

2000/2006
Amilton Giácomo Tomasi

2006/2010
Rubens Araújo de Oliveira 
Arnaldo José de Lima

2010/2014
Mário César Barreto Moraes

2014/2018
Arnaldo José de Lima

Primeira Sede da Esag
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2007
Marca de dois mil egressos 

na graduação
Mudança de nome para 

Centro de Ciências 
da Administração e 
Socioeconômicas

2011
Implantação 
do Mestrado 

Acadêmico em 
Administração

2013
Os três cursos 
da Esag obtêm 

conceito máximo 
no Enade

1997
Implantação do 
primeiro curso 
stricto sensu

- Mestrado em 
Administração

Curso de 
Administração obtém 
seu primeiro conceito 
A no Provão do Mec

1993
Criação da 

empresa júnior da 
Esag (Esag Jr.)

2003
Criação do programa 

de extensão  
Esag Sênior

1992
Marca de mil 
egressos na 
graduação

1986
Mudança de 

nome para Centro 
de Ciências da 
Administração 2004

Implantação 
do curso de 

Administração 
Pública

2008
Implantação 
do curso de 
Economia

2012
Mestrado 

Profissional 
chega a uma 
centena de 

mestres

1990 2000 2010

7

2014
Cinquentenário 

da Esag
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MiSSão 
Realizar o ensino, a pesquisa e 
a extensão de modo articulado, 
a fim de contribuir na formação 
de cidadãos críticos, criativos e 
reflexivos, comprometidos com 
a ética e a qualidade de vida 
para o desenvolvimento das 
organizações e da sociedade.

ViSão
Ser um Centro de 
referência nacional em 
inovação acadêmica e 
na criação, disseminação 
e aplicação prática dos 
fundamentos do ensino das 
Ciências da Administração 
e da Economia.

PRinCíPioS
Desenvolvimento do ser humano e da sociedade.
Pluralidade de pensamentos.
Respeito à ética acadêmica, pessoal e profissional.
Compromisso com a responsabilidade socioambiental.
Excelência em inovação acadêmica e na aplicação dos fundamentos 
do ensino das Ciências da Administração e da Economia.
Gestão transparente, democrática e por resultados.
Valorização da avaliação permanente dos segmentos envolvidos 
nos processos e da instituição como um todo.
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Diretrizes prioritárias 
2010-2013

As diretrizes apresentadas a seguir foram 
elaboradas pela equipe diretiva e revisadas 
pelos integrantes do Conselho de Centro da 
Esag, sendo aprovadas por unanimidade  
em reunião de 15 de dezembro de 2009.  

Excelência acadêmica, articulando  
ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Responsabilidade socioambiental.

Internacionalização e expansão.

Legitimidade e visibilidade.

Integração e participação da comunidade  
interna e externa na gestão e  
nas ações acadêmicas.

Avaliação como estratégia de 
transformação das ações institucionais.

Valorização e desenvolvimento  
pessoal e profissional dos docentes  
e técnico-administrativos.

Agilidade e simplificação como  
resultado valorativo para a  
comunidade interna e externa.

Aprimoramento da comunicação  
institucional interna e externa.

Mobilização e racionalização de recursos 
orçamentários e otimização da infra-
estrutura física, tecnológica e de materiais.
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O Ensino na Esag representa um processo 
de relacionamento entre pessoas com di-

ferentes saberes, no sentido de incentivar a 
construção e a reconstrução contínuas destes 
saberes. O ensino como processo está moti-
vando a observação e a reflexão crítica, longe 
da busca de receitas e/ou de verdades abso-
lutas e universais. O ensino e a aprendizagem, 
assim, estão pautados nos pressupostos filo-
sóficos e ideológicos constantes nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Graduação 
em Administração, Administração Pública e Ci-
ências Econômicas. Estão também alinhados à 
identidade institucional e são traduzidos pela 
missão, visão, valores, finalidades e diretrizes 
institucionais de gestão da Esag. 

Alguns princípios estratégicos orientam os 
cursos de Graduação: 1) identidade, diversida-
de e autonomia; 2) desenvolvimento de com-
petências, habilidades e atitudes, 3) flexibili-
dade; 4) interdisciplinaridade; 5) articulação 
da teoria com a prática e a contextualização; 
6) interface da graduação com a pós-gradua-
ção; 7) tecnologia da informação e da comuni-
cação; 8) ensino articulado com a pesquisa e 
extensão; 9) internacionalização e; 10) ativi-
dades complementares. 

O exercício da identidade, diversidade 
e autonomia manifesta-se na formulação do 
foco/identidade, na flexibilidade e na diversi-
dade do currículo de cada curso, respeitando 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).
Esses currículos estão alinhados ao perfil dos 
egressos, fundamentados em competências, 
habilidades e atitudes, e nas capacidades, re-
cursos e relacionamentos existentes ou a se-
rem construídos, a fim de possibilitar tempos, 

espaços, situações de interação, formas de or-
ganização da aprendizagem e de inserção do 
curso junto ao meio. 

O desenvolvimento de competências, ha-
bilidades e atitudes (saber fazer, saber ser e 
saber agir) é uma estratégia orientadora no al-
cance do perfil desejado de egresso. Isso ocorre 
por meio da definição de conteúdos, metodo-
logias de ensino-aprendizagem e de avaliação 
que proporcionam ao aluno as capacidades 
de aprender a aprender e a desaprender para 
aprender sempre em ambientes incertos, anco-
rados pela tecnologia da informação e da co-
municação e pelos avanços da ciência.

A flexibilidade nos currículos dos cursos 
de graduação da Esag está possibilitando aos 
graduandos a busca de estudos independentes, 
ou seja, os não ministrados nas grades curri-
culares dos cursos. A flexibilidade está aconte-
cendo tanto no âmbito interno (matrículas em 
disciplinas em quaisquer cursos de graduação 
da Udesc), quanto no externo (matrículas em 
disciplinas isoladas em outros cursos em ou-
tras Universidades e Faculdades), além do Pro-
grama de Mobilidade Acadêmica. Disciplinas 
optativas também integram as grades curricu-
lares dos cursos de graduação da Esag. A fle-
xibilidade é considerada no Centro como uma 
alternativa de oxigenação curricular e de com-
plementaridade dos conteúdos ministrados. 

A interdisciplinaridade tem por objetivo 
integrar e engajar os agentes envolvidos na 
construção de um trabalho conjunto, a fim de 
proporcionar o diálogo, a troca de experiências 
e o desenvolvimento de uma visão global de 
mundo. A interdisciplinaridade nos cursos de 
graduação já é uma realidade com a implan-

ensino

10
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tação de Projetos Interdisciplinares, em vários 
termos nos semestres dos cursos. Tem como 
referência a metodologia da Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP), pelo fato dos 
projetos interdisciplinares exigirem um diálo-
go permanente, consolidado pelo trabalho em 
equipe. Professores e alunos desenvolvem um 
projeto junto a uma organização e/ou comuni-
dade, envolvendo conhecimentos e conteúdos 
ministrados nas diferentes disciplinas dos ter-
mos. O Projeto Interdisciplinar é coordenado 
por um professor tutor, responsável pelo acom-
panhamento e diálogo constante entre os alu-
nos, professores e comunidade. Um dos fatores 
de sucesso do projeto é o caráter interdiscipli-
nar de sua composição, ou seja, professores e 
alunos discutem, de forma criativa e crítica, as 
complementaridades, relacionamentos e as co-
nexões dos conteúdos ministrados. 

A articulação da teoria-prática privilegia-
da nos Projetos Interdisciplinares é comple-
mentada por meio de ações pedagógicas que 
incentivam a contextualização dos conteúdos 
ministrados, em relação ao que é praticado 
junto às organizações e à sociedade. O ensino 
contextualizado tira o aluno da condição de 
um espectador passivo, incentivando a produ-
ção de uma aprendizagem significativa, além 
de favorecer condições ao aluno na aquisição 
de novas formas de perceber, conhecer e agir 
em outras perspectivas. Ações pedagógicas 
dos tipos estudos de casos, estágios curricula-
res, relatos de experiências, painel de debates, 
visitas técnicas e jogos de empresas, dentre 
outras, estão contribuindo no fortalecimen-
to da integração da teoria com a prática e na 
concretização de um ensino contextualizado 

junto aos cursos de graduação da Esag.  
• O estudo de caso, baseado no método 

socrático, constitui-se numa metodologia de 
ensino participativa, voltada para o envolvi-
mento dos alunos. O estudo de caso está esti-
mulando os alunos a “viverem” uma situação 
real, tornando esta “vivência” parte funda-
mental do processo de construção do aprendi-
zado. Os alunos estão aprendendo a identifi-
car, analisar e resolver problemas constantes 
nos casos, pelo fato destes atuarem como jo-
gadores e decisores.  

• Os estágios curriculares desenvolvidos 
pelos alunos, obrigatórios ou não, também co-
laboram na contextualização dos conteúdos 
teóricos ministrados pelos professores. O alu-
no vivencia diferentes situações da dinâmica 
organizacional e social. Estas são transpostas 
para a sala de aula, a fim de tornar mais rico o 
debate dos conteúdos discutidos. Professores 
e alunos procuram verificar e discutir as dis-
crepâncias, como as congruências que podem 
ocorrer, quando da comparação dos quadros 
teóricos em relação aos aspectos observados 
junto à realidade organizacional e social.        

• Os relatos de experiências vivenciados 
pelos alunos, professores e gestores estão ser-
vindo como exemplos de práticas enriquece-
doras da integração da teoria com prática. Os 
relatos de experiências estão despertando e 
incentivando a visão crítica do que é ensina-
do. As verdades absolutas, às vezes, transmi-
tidas por alguns professores aos alunos, em 
muitas situações são colocadas em “xeque” 
pelos envolvidos no processo. 

• Os painéis de debates de caráter teórico 
(leitura de livros, artigos, reportagens, dentre 
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outras) e/ou prático (vivências, relatos de ca-
sos empresariais, dentre outros) também es-
tão colaborando no desenvolvimento de uma 
visão crítica e plural acerca dos conteúdos 
ensinados nos cursos de graduação, assim 
como das práticas implantadas pelos gesto-
res de organizações. 

• As visitas técnicas permitem que os 
alunos saiam a campo e conheçam in loco 
a sua realidade profissional, seja no campo 
das empresas, na administração pública, nas 
organizações não governamentais ou ain-
da nas instituições ligadas à economia e ao 
mercado. As visitas técnicas são apoiadas 
pela Universidade, que cede o transporte, e 
são coordenadas pelos professores respon-
sáveis pelas disciplinas.

• Os Jogos de Empresas consistem na si-
mulação de empresas que competem entre 
si no mercado. Representam, também, uma 
estratégia de articulação da teoria com a 
prática. No curso de Administração, os jogos 
de empresas tornaram-se uma prática, des-
de 2012/1, por fazer parte do Projeto Peda-
gógico do Curso.  

A tecnologia da informação e da comu-
nicação como estratégia pedagógica, agrega-
dora e facilitadora, incentiva professores e 
alunos a utilizarem softwares na explicação 
dos conteúdos disciplinares, tais como os de 
Matemática Financeira, Contabilidade, Estatís-

tica, Pesquisa Operacional, Pesquisa de Mer-
cado, Metodologia da Pesquisa, dentre outras. 
O uso das TICs nos cursos de graduação está 
enriquecendo os processos de aprendizagem 
através da construção do conhecimento. 

A nacionalização e a internacionalização 
dos cursos de graduação da Esag estão opor-
tunizando aos alunos a formação pluralizada e 
multicultural, agregando conhecimentos e ex-
periências nacionais e internacionais à teoria 
e à prática vistas no âmbito dos cursos. Vários 
acordos de cooperação com universidades es-
trangeiras e brasileiras estão beneficiando a 
realização de estudos e de estágios, com du-
ração de um semestre ou de um ano. O Pro-
grama de Mobilidade Acadêmica representa 
apenas uma das estratégias de nacionalização 
e de internacionalização.

A interface dos cursos de graduação com 
a pós-graduação, além de incentivar o diálogo 
dos docentes e discentes do mestrado com os 
da graduação, está oportunizando o desenvol-
vimento de projetos de pesquisa e extensão, e 
a promoção conjunta de seminários, debates, 
fóruns, workshops e outros eventos.   

A Esag promove, assim, um ensino articu-
lado com a pesquisa e a extensão, tendo por 
objetivo buscar na pesquisa e na extensão 
subsídios para sustentar e oxigenar o que vem 
sendo ministrado nas diferentes disciplinas 
dos cursos de graduação e vice-versa. A pes-
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quisa, por meio dos resultados dos projetos 
desenvolvidos por professores e alunos, tem 
proporcionado o aprimoramento, o questio-
namento e o distanciamento da busca de ver-
dades e receitas universais em cada campo do 
saber. A extensão, da mesma forma, como pro-
cesso educativo, cultural e científico, por meio 
do desenvolvimento de ações junto à socieda-
de, representa um espaço de produção de no-
vos saberes nas várias áreas de conhecimento, 
favorecendo, também, o questionamento e o 
desenvolvimento da visão crítica do que vem 
sendo ensinado em sala de aula. O ensino, a 
pesquisa e a extensão nutrem e são alimenta-
dos, de forma contínua, por diferentes fontes 
de dados, de informações e de saberes.

Isso possibilita a promoção de diversas 
atividades acadêmicas curriculares comple-
mentares que compreendem aquelas reali-
zadas pelo aluno, vinculadas a sua formação 
e/ou promovidas pelos cursos de graduação. 
Têm por objetivo complementar os conteúdos 
ministrados nos cursos, visando à atualiza-
ção permanente dos alunos acerca de temas 
emergentes ligados ao campo de formação. 
Nos cursos de graduação da Esag, os alunos 
devem integralizar 288 horas-aula de ativida-

des complementares.
Além dos aspectos levantados, em co-

erência com o planejamento estratégico da 
gestão 2010-2013 outros resultados foram 
alcançados. A seguir sintetizamos tais resul-
tados para cada uma das diretrizes prioritá-
rias no âmbito do ensino e apresentamos na 
sequência os números e as principais ações 
realizadas no período.

Desse modo, o ensino e a aprendizagem 
nos cursos de graduação da Esag são prati-
cados como processos complementares, ali-
cerçados pela ordem e desordem, harmonia 
e conflito, incentivando o questionamento 
permanente da aplicabilidade e da utilidade 
dos conteúdos que são ministrados nos mais 
diversificados campos do saber. Um ensino 
voltado não apenas para a transmissão de 
conhecimentos, mas, sim, centrado no desen-
volvimento de competências, habilidades e 
atitudes, a fim de contribuir na formação de 
um graduando com visão pluralista e multicul-
tural, para poder aprender a aprender e desa-
prender para aprender sempre com situações 
novas que se formam e de destroem, diante 
dos desafios lançados pela globalização e pela 
sociedade da informação e do conhecimento.

Prof. Dr. Arnaldo José de Lima
Diretor de Ensino 2010-2014

Prof. Dr. Nério Amboni
Chefe do Departamento de Administração 2009-2011
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Diretrizes prioritárias e 
principais resultados do ensino
Excelência acadêmica com 
responsabilidade sócioambiental, 
articulando ensino, pesquisa, extensão 
e gestão 
• Operacionalização semestral da avaliação 

institucional implantada pela Udesc.
• Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso 

de Graduação em Direito pelo Concentro.
• Aprovação dos processos de renovação do 

reconhecimento dos cursos de graduação.
• Estabelecimento de critérios para a realiza-

ção de visitas técnicas, viagens de estudo e 
intercâmbio entre universidades.

• Aprovação da constituição dos Núcleos Do-
centes Estruturantes junto aos cursos de 
graduação.

• Melhoria contínua da infraestrutura física, 
tecnológica e de materiais.

• Melhoria contínua e atualização do acervo 
na biblioteca central.

• Realização de serviços de isolamento acús-
tico em salas de aula.

• Reativação das 30 vagas do curso de Ad-
ministração Pública, com aprovação da tur-
ma noturna, passando a oferecer a partir de 
2014/2 40 vagas no turno matutino e 40 va-
gas no noturno.

• Aprovação no Concentro e encaminhamen-
to para análise dos Conselhos Superiores do 
projeto de ensino de graduação de Adminis-
tração Pública na modalidade a distância, 
em parceria com a UAB.

Formação pluralista, técnico-
profissional, humana, cidadã  
e investigativa com ética
• Revisão dos PPCs de Administração Empre-

sarial e de Ciências Econômicas em sintonia 
com o Plano 20 da Udesc.

• Desenvolvimento de projetos de ensino junto 
à comunidade acadêmica e à sociedade, de 
forma integrada com a extensão e a pesquisa.

• Realização de fóruns de discussões acerca 
da qualidade de ensino com professores, 
alunos, líderes de classe, empresariais, go-
verno e sociedade civil.

• Participação de docentes e discentes em 
eventos, tanto na Esag quanto em demais 
instituições – inclusive com apresentação 
de trabalhos e projetos no âmbito nacional 
e internacional. 

• Revisão e atualização dos planos de ensino 
das disciplinas dos cursos de graduação.

• Implantação de disciplinas da graduação no 
período de recesso escolar.

• Implantação do Projeto Leitura de livro por 
termos no curso de Administração.

Internacionalização dos cursos  
de graduação como etapa  
do processo de formação  
acadêmica e profissional
• Estabelecimento de convênios com institui-

ções de ensino superiores internacionais e 
nacionais para fortalecer o intercâmbio e a 
mobilidade acadêmica.

• Definição de critérios para a participação 
dos discentes em programas de mobilidade 
acadêmica e intensa divulgação do progra-
ma junto aos alunos.

Tecnologia da informação  
e da comunicação como base 
pedagógica e de gestão
• Desenvolvimento de ações para ampliar a 

divulgação e uso da Plataforma Polvo.
• Adoção de disciplinas na Modalidade Ensino 

a Distância – EAD.  
• Aquisição de novos hardwares e softwares 

de ensino.
• Implantação do Sistema Integrado de Ges-

tão Acadêmica (Siga).
• Modernização dos Laboratórios de infor-

mática.

Interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade articuladas 
com a teoria e prática
• Implantação do Projeto de Ensino “Melhores 

Práticas”, visando fortalecer a articulação 
teoria e prática.  

• Implantação de Projetos Interdisciplinares, 
em vários termos nos semestres dos cursos, 
de graduação.

Estágio como componente na 
formação e de transição para 
o mundo do trabalho
• Ampliação do número de convênios com 

agências de integração para estágios não 
obrigatórios.

• Consolidação e formalização do Comitê de 
Estágio/TCC com docentes representantes 
de cada curso do Centro. 

• Revisão da política e dos procedimentos de 
estágios, conforme os PPCs.

14
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administração 
Oferece turmas em dois turnos, cada uma com 40 vagas, em horários vespertino e no-
turno. Tem como objetivo 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
Oferece 50 vagas no turno matutino e passará a oferecer a partir de 2014/2 40 vagas 
no período matutino e 40 vagas no noturno. Tem como objetivo habilitar gestores e 
profissionais para a coprodução de serviços públicos e para a gestão de seus sistemas, 
sejam eles órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou empresas privadas com-
prometidas com ações de responsabilidade social. Forma profissionais capazes de arti-
cular as demandas da sociedade e prover para que o bem comum seja propiciado a ela. 
http://www.Esag.udesc.br/?id=21

Ciências econômicas
Oferece 40 vagas no turno matutino. Tem como objetivo formar economistas com 
visão integrada da sociedade, do estado e do setor empresarial, 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 econômicos, for-
mular políticas e estratégias, tomar decisões e avaliar resultados. 
http://www.Esag.udesc.br/?id=27 

15

Cursos de Graduação
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números do ensino
alunoS MatRiCulaDoS

CuRSo 2010 2011 2012 2013
Administração (Noturno) 458 475 438 359

Administração (Vespertino) 478 557 516 433

Administração Pública (Florianópolis) 342 329 384 379

Administração Pública (Balneário Camboriú) 304 251 202 144

Ciências Econômicas 208 239 310 322

Total 1.790 1.851 1.850 1.637

Fonte: Secretaria de Ensino de Graduação – Sistema SIGA, 2013

alunoS foRMaDoS
CuRSo 2010 2011 2012 2013
Administração (Noturno) 71 73 71 74

Administração (Vespertino) 56 87 78 91

Administração Pública (Florianópolis) 52 47 50 47

Administração Pública (Balneário Camboriú) 42 26 36 44

Ciências Econômicas -- 03 20 22

Total 221 236 255 278

Fonte: Secretaria de Ensino de Graduação – Sistema SIGA, 2013

alunoS eM eStáGio
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Fonte: Coordenação de Estágio, 2013
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Alemanha 40

França 20

Portugal 12,50

Espanha 11,25

Suécia 6,25

Outros 10

40%

20%

10%

6,25%

PaíS De oRiGeM DoS 
eStRanGeiRoS eM 
MobiliDaDe aCaDêMiCa

alunoS eM MobiliDaDe aCaDêMiCa
 2010 2011 2012 2013 total
Alunos da Esag em mobilidade no exterior 27 50 60 37 174

Alunos estrangeiros em mobilidade na Esag 7 17 36 22 82

França 24,79

Alemanha 22,27

Espanha 19,75

Portugal 7,14

Brasil 6,30

EUA 5,88

Itália 5,88

Outros 7,98

22,27%
7,14%

PaíS De DeStino DoS 
bRaSileiRoS eM 
MobiliDaDe aCaDêMiCa

5,88%

24,79%

19,75%

6,30%

7,98%

12,50%

11,25%

Fonte: Secretaria de Ensino de Graduação – Sistema SIGA, 2013

5,88%



18

Relatório de Gestão e Sustentabilidade eSaG 2010-2013

ações | Projetos de ensino

Os projetos de ensino visam complementar a formação dos acadêmicos dos três cursos, de 
forma integrada, buscando uma interação com a extensão, a pesquisa e a comunidade. São 
coordenados pelos professores dos três cursos e, desde 2012, são apoiados com recursos 
do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PRAPEG) da Udesc. Os principais projetos 
de ensino desenvolvidos nos departamentos no período são apresentados a seguir.

Departamento de administração 
Projeto | Período | Professor Coordenador | Público | Parceiros

Relatos de melhores práticas  
em administração
2010 E 2011 | NéRIO AMBONI
Ciclo de palestras sobre cases de excelência no 
meio empresarial local envolvendo alunos de 
todos os termos do curso de administração
45 professores e 1.968 alunos envolvidos 
PaRCeiRoS Rede Angeloni; Empresa Sphinx do 
Brasil; Banco do Brasil; Laboratório Santa Luzia; 
ACATE; Grupo RBS; Instituto MAPA; Empresa 
Parentex; Clínica Imagem; Empresa ExtraDigital; 
ADVB/SC; Mormai.

leitura de livros por termos
2010 | PROF. NéRIO AMBONI
Indicação de leitura de um livro por semestre para 
todos os termos da administração.
todos os professores do departamento de 
Administração e 936 alunos envolvidos

Ciclo de palestras 
no dia do administrador
2010 | NéRIO AMBONI
Ciclo de palestras realizado para marcar 
o Dia do Administrador Público
18 professores e 936 alunos envolvidos
PaRCeiRoS UNIMED; Empresa Acessozero; 
Empresa Parentex; Revista About

Vii Semana esaguiana
2010 | DAAG
Ciclo de palestras com representantes dos setores 
empresarial, governamental e não governamental 
de destaque nacional realizados num final de 
semana fora da Esag
PaRCeiRoS SEARA; Intelbras;SambaTech; 
Coteminas; Tribunal de Justiça de SC; Prefeitura 
de Blumenau; Steinbruch Consultoria; Link Trade 
Investimentos; Águas de Joinville; Ministério de 
Minas e Energia

administração em debates
2012 | IsABELA MuLLER
Organizado pelo curso de administração 
empresarial, envolveu a realização de 12 
palestras e seis workshops, promovendo o 
diálogo entre acadêmicos e gestores de destaque 
no cenário nacional. 
PaRCeiRoS Buscapé Company; Grupo RBS; Fiesc; 
BOB’s; UNIMED; NBS; TRT-SC; Parentex; Movimento 
Catarinense
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Departamento de administração Pública
Projeto | Período | Professor Coordenador | Público | Parceiros

Relato de melhores práticas 
em gestão pública
2010 E 2011 | PATRíCIA VENDRAMINI
Ciclo de palestras com foco interdisciplinar 
todos os professores do departamento de Admi-
nistração Pública e 671 alunos envolvidos 

formação de agenda: foco na epilepsia
2011 | LEONARDO sECCHI
Desenvolvimento com alunos do 5º termo de 
atividades práticas de contato com as mídias, 
de modo a influenciar na construção da agenda 
governamental de políticas públicas. Participação 
no I Ciclo de Debates sobre a Epilepsia. A 
experiência do projeto foi incorporada na 
disciplina Políticas Públicas e replicada pelo 
professor desde então, a cada semestre.
1 professor e 20 alunos envolvidos
PaRCeiRo Associação Catarinense de Epiléticos

Comunidade de Práticas
2012 | IVONETI RAMOs
Visa o aperfeiçoamento pedagógico da prática do-
cente e a promoção da integração entre proofes-
sores, por meio da promoção de oficinas, palestras 
e espaços de debates.
Professores dos três departamentos

i Seminário de Gestão de espaços urbanos 
2012 |  IVONETI RAMOs E DEIsIANE DELFINO
Ação do Projeto de Ensino Comunidade de Práti-
cas teve o objetivo de proporcionar a troca de co-
nhecimentos e experiências em gestão de espaços 
urbanos, com foco em desenvolvimento territorial 
e sustentável.
15 professores e 146 alunos envolvidos

finanças públicas em destaque: 
da teoria à Prática
2012 | IVONETI RAMOs
Palestras e visitas técnicas a órgãos de governo 
municipal com atividade financeira, por alunos do 
3º termo.
1 professor e 36 alunos envolvidos
PaRCeiRo Secretaria Municipal de Saúde

administração pública e sociedade
2012 | EMILIANA DEBETIR
Palestras com profissionais convidados e visitas 
técnicas a órgãos públicos, empresas privadas 
e organizações do terceiro setor com alunos do 
1º termo da disciplina administração pública e 
sociedade.
1 professor e 39 alunos envolvidos

aperfeiçoamento da 
produção acadêmica do DaP
2012 | DEIsIANE DELFINO
Oficinas de (1) preparação para o estágio obri-
gatório; (2) elaboração de artigo científico; e (3) 
utilização de normas da ABNT realizadas com 
alunos do curso de Administração Pública de 
Balneário Camboriú.
1 professor e 24 alunos envolvidos

experiências práticas 
na administração municipal
2012 | EMILIANA DEBETIR
Palestras com profissionais convidados para 
alunos do 7º termo da disciplina administração 
municipal.
1 professor e 56 alunos envolvidos
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Material didático para a 
disciplina teoria econômica ii
2011 | LIsANDRO FIN NIsH
Desenvolvimento de material didático para a 
disciplina Teoria Econômica II
1 professor envolvido

V encontro de economia Catarinense
2011 | DePaRtaMento De 
CiênCiaS eConôMiCaS - DCe
Realização na Esag do V Encontro de Economia 
Catarinense, em parceria com a Ufsc
12 professores e alunos do curso em 2011.1 
envolvidos
PaRCeiRo Associação de Pesquisadores em 
Economia Catarinense

Semana de economia da esag          
2012.2 E 2013.2 | DEPARTAMENTO DE CIêNCIAs 
ECONôMICAs - DCE
Realização da I e II Semana de Economia da Esag
2 professores e alunos do curso

Melhores Práticas
2012 E 2013 | DEPARTAMENTO DE 
CIêNCIAs ECONôMICAs - DCE
Apresentação de melhores monografias e pales-
tras.
13 professores e 164 alunos envolvidos
PaRCeiRo Somma Investimentos, Corecon

Departamento de Ciências econômicas
Projeto | Período | Professor Coordenador | Público | Parceiros
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ações | articulação teoria e prática

Além dos projetos de ensino, os departamentos promovem, ao longo do ano, diversas 
ações curriculares que visam complementar o ensino na sala de aula, exercitar a prática 
profissional e a interdisciplinaridade, além de ampliar a articulação da Universidade com 
os diversos setores da sociedade. Estas ações são destacadas a seguir.

trabalhos interdisciplinares

Departamento de administração

Departamento de administração Pública

Projeto interdisciplinar desenvolvido desde 2011-1, envolvendo do 1º ao 7º Termos do curso e tem 
como referência a reflexibilidade, a integração dos conteúdos e a articulação da teoria com a prática. 
1º termo - Diagnóstico da profissão e do setor empresarial
2º termo – Diagnóstico setorial e planejamento
3º termo – Organização e reorganização de empresas
4º termo – Jogos de empresas
5º termo – Pesquisa junto a empresas
6º termo – Estruturação de novos negócios
7º termo – Gestão de projetos e consultoria

Desenvolvimento de projetos interdisciplinares em alguns termos 
(conforme iniciativa dos professores) 
3º Termo – Relação entre coprodução e finanças públicas
6º Termo – Gestão de organizações da sociedade civil, responsabilidade social 
e desenvolvimento territorial sustentável
8º termo – Consultoria em gestão pública para órgãos de Prefeituras e do Estado
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Visitas técnicas e palestras
Dezenas de palestras são realizadas todo 

semestre na Esag (no auditório, em salas de 
aula ou nos laboratórios) ou em visitas aos par-
ceiros. São dirigidas à comunidade acadêmica 
ou abertas à participação de interessados. 

Essas atividades são organizadas pelos 
professores dos três departamentos e inseri-
das na programação das disciplinas, de modo 
a aproximar os alunos da prática e dos de-

safios de seu campo profissional. Envolvem 
apresentações de diversos tipos: de recepção 
a alunos ingressantes; de divulgação de pro-
gramas de trainee ou de estágio em empresas 
e organizações; de apresentação de empresas 
ou organizações; em homenagem a datas es-
peciais; etc. A seguir destacamos alguns exem-
plos de palestras e visitas técnicas realizadas 
no período. 

Vários pro-
fessores 

reconhecidos 
internacio-

nalmente 
visitam a 

Esag a cada 
ano. Entre 

2010 e 2013, 
destacam-se 

as visitas dos 
professores 
George Can-

dler (Univer-
sity of North 

Florida), 
Stewart Clegg 
(University of 

Technology, 
Sydney), Mar-
garet Stout da 
West Virginia 

University, 
Leo Kissler 

(Universidade 
de Marburg), 

Pedro Nevado 
(Universidade 

de Salaman-
ca), entre 

outros.
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A recepção aos calouros 
traz, a cada semestre, 

representantes de des-
taque do setores priva-
do, público, do terceiro 

setor ou do meio acadê-
mico para dialogar com 
os alunos ingressantes. 

Entre os convidados 
recorrentes nos últimos 
anos estiveram o padre 

Vilson Groh, do Instituto 
Vilson Groh e o econo-
mista chefe da Somma 
Investimentos, Álvaro 

Dezidério da Luz.

Os painéis 
Raízes da 
Esag mar-

caram a 
abertura das 

comemora-
ções pelo 

cinquentená-
rio do centro 

de ensino, 
com 15 

palestrantes 
convidados, 
no dia 16 de 

outubro de 
2013.

Nas discipli-
nas dos três 
cursos são 
promovidas 
diversas 
visitas técni-
cas, nas quais 
profissionais 
de referência 
em seu cam-
po de atuação 
relatam suas 
experiências 
e dialogam 
com os alunos 
de cada curso.
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Reconhecimentos recebidos
Prêmios e destaques 

Medalha emílio blum 2011
A Esag foi homenageada em maio de 2011 com 
a medalha Emilio Blum, entregue pela Asso-
ciação Comercial e Industrial de Florianópolis 
(Acif). A medalha, que leva o nome do fundador 
e primeiro presidente da Associação, é concedi-
da a pessoas físicas ou jurídicas, organizações 
públicas ou privadas, “que prestaram relevantes 
serviços à sociedade de Florianópolis”.

Guia do estudante da editora abril 
2011, 2012 e 2013
Dois cursos da Esag receberam conceito excelente do Guia do Estudante 2011, 2012 e 2013, 
da Editora Abril: o de Administração Empresarial foi agraciado com cinco estrelas e o de Admi-
nistração Pública com quatro estrelas.

enaDe 2012
Conceito 5 obtido no Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Ena-
de), em 2012, pelos três cursos: Ad-
ministração, Administração Pública e 
Ciências Econômicas.

Concurso nacional Santander  
de Práticas Sustentáveis 2012
O professor Eduardo Jara, do departamento 
de Administração Empresarial da Esag, foi 
um dos três premiados no Concurso Nacio-
nal Santander Práticas de Educação para a 
Sustentabilidade, em 2012. Jara concorreu 
com o trabalho realizado na disciplina Aná-
lise Estatística, com alunos do 3º termo de 
Administração Empresarial. Sua proposta 
foi usar a análise estatística para ampliar a 
compreensão sobre questões de sustentabi-
lidade no cotidiano. O professor ganhou uma 
bolsa de estudo para um curso de uma se-
mana sobre empreendedorismo na Babson 
College, em Boston, em 2013.
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XVii Prêmio Catarinense  
de economia em 2011
Promovido pelo Conselho Regional de Econo-
mia de Santa Catarina, com patrocínio do Conse-
lho Federal de Economia e do Badesc,recebido 
pelo professor Lisandro Fin Nishi, do Departa-
mento de Ciências Econômicas.

iV Prêmio bRDe de 
Desenvolvimento 2013
Em agosto de 2013, a monografia “Um estudo 
econométrico-espacial dos principais clusters 
de Santa Catarina”, de autoria dos professores 
do curso de Ciências Econômicas Daniel Au-
gusto de Souza, Adriano de Amarante e Fer-
nando Pozzobon, e dos acadêmicos bolsistas 
Filipe Guilherme Ramos da Silva e Guilherme 
Augusto Schütz, venceu o IV Prêmio BRDE de 
Desenvolvimento. O estudo foi desenvolvido 
como projeto de pesquisa pelo Grupo de Eco-
nomia Aplicada (GEA).

Homenagem da Câmara Municipal 
de florianópolis ao professor 
leandro Schmitz em 2013
Em setembro de 2013, o professor Leandro 
Costa Schmitz recebeu uma homenagem da 
Câmara Municipal de Florianópolis pelo sig-
nificativo impacto social da metodologia ino-
vadora que desenvolve desde 2005, na Esag, 
no ensino da Administração, na disciplina de 
Gerenciamento de Projetos. 

Concurso estadual de Planos 
de negócio para universitários 
do Sebrae/SC 2012
Três estudantes do curso de Adminis-
tração foram premiados em 2012 no 
Concurso Estadual de Planos de Ne-
gócio para Universitários, promovi-
do pelo Sebrae/SC. Aline Bortolotto 
Cardoso venceu a categoria Serviços 
(com 1.576 inscritos) e ganhou como 
prêmio uma viagem de sete dias para 
o Vale do Silício, na Califórnia, Esta-
dos Unidos. Seu trabalho foi orientado 
pela professora Ruth Ferreira Roque 
Rossi. Ficaram em segundo lugar, em 
outras categorias: Igor Chede Colaço 
(Comércio, com 1.685 inscritos) e Tia-
go Brighente (Agronegócios, com 231 
inscrições) - ambos foram orientados 
pelo professor Nério Amboni e ganha-
ram Ipads como prêmio. Na edição do 
concurso em 2013, o graduando em Ci-
ências Econômicas Diego Crespo Drago 
foi finalista na categoria Serviço.
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avaliação institucional 
A avaliação institucional na Esag, além do 

atendimento das exigências legais defini-
das pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), pelo Ministério da Edu-
cação, pelo Conselho Nacional de Educação 
(Cne) e Conselho Estadual de Educação (Cee), 
tem por objetivo a busca contínua da qua-
lidade no desempenho acadêmico, do aper-
feiçoamento constante do planejamento, da 
gestão e do fortalecimento progressivo dos 
compromissos sociais pela prestação de con-
tas à sociedade. É vista como um processo 
de reflexão-ação e não como um instrumento 
punitivo e classificatório. O caráter formativo 
da auto-avaliação está promovendo na Esag 
o aperfeiçoamento, tanto pessoal dos mem-
bros da comunidade acadêmica, quanto ins-
titucional, por ser este um processo de refle-
xão e autoconsciência institucional.

A avaliação institucional, na Esag, sempre 
se fez presente em seus planos estratégicos 
por ser uma das metas prioritárias. Ao longo 
da sua história, o Centro utilizou a avaliação 
institucional, conjugando diferentes metodo-
logias, ou seja, de cunho quantitativo e qua-
litativo. A partir de 2009, como consequên-
cia da estruturação da política de avaliação 
institucional da Udesc, a Esag procedeu à 
avaliação por meio de instrumento elabora-
do pela Comissão de Avaliação Institucional 
da Udesc. Para a realização do projeto de 
autoavaliação, o Centro constituiu Comissão 
Setorial de Avaliação (Csa), visando orientar 
o desenvolvimento dos trabalhos de forma 
articulada com a Comissão Própria de Avalia-
ção (Cpa) da Udesc. 

A metodologia utilizada e ainda em vigor 
para a autoavaliação dos cursos de gradua-
ção envolve a utilização de questionário Web, 
disponibilizado no sistema de apoio a apren-
dizagem, amplamente utilizado por professo-

res e alunos do curso denominado Sigaweb. 
Através desta ferramenta, alunos e professo-
res realizam as avaliações em cada uma das 
turmas do curso, ou seja, uma avaliação pelo 
discente e outra avaliação pelo docente. Em 
cada uma das turmas somente o professor e 
os alunos regularmente matriculados têm di-
reito de acessar e responder aos questioná-
rios. As perguntas constantes nos formulários 
aceitam respostas de zero a dez (0-10) ou NC, 
conforme questionários aplicados aos discen-
tes e docentes. A seguir apresenta-se os resul-
tados das avaliações feitas pelos docentes e 
discentes em 2012, para cada um dos assun-
tos constantes no questionário.

Os resultados das avaliações realizadas 
pelos discentes e docentes são trabalhados 
estatisticamente pela CPA da Udesc, resultan-
do na elaboração de planilha e relatório con-
tendo as disciplinas avaliadas, professores e 
os comentários produzidos por alunos e pro-
fessores. O relatório e a planilha são elabo-
rados por Departamento de Ensino/Curso de 
Graduação. Na sequencia a CPA encaminha o 
relatório (médias, medianas e percentual de 
respondentes) ao Diretor de Ensino para pro-
ceder à divulgação e a discussão dos resulta-
dos junto aos departamentos. 

A análise e a interpretação dos resultados 
quantitativos são complementadas pela análi-
se qualitativa, ou seja, pelos resultados obti-
dos nas reuniões sistemáticas realizadas pela 
direção de ensino e chefias de departamento, 
com professores, conselho de líderes, diretório 
acadêmico, além de reunião específica com os 
professores que atuam como líderes de áreas 
integrantes do Núcleo Docente Estruturante 
(Nde). As chefias de departamento, de posse 
dos resultados, discutem de forma geral, em 
reunião de departamento, os principais pontos 
fortes e fracos em relação aos aspectos ava-
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liados pelos alunos e professores. Na reunião, 
são elencadas sugestões e ações para aperfei-
çoar os pontos fracos levantados pelos alunos 
e professores quando da avaliação.  

Os resultados da avaliação, na Esag e no âm-
bito dos cursos, estão colaborando na reorienta-
ção dos planejamentos e das ações acadêmicas 
e administrativas, oportunizando o aperfeiçoa-
mento do processo de ensino-aprendizagem e 
de todos os aspectos nele envolvidos. Em cada 
semestre os departamentos discutem os pon-
tos fracos que precisam ser melhorados, assim 
como as estratégias relevantes para manter os 
pontos fortes numa constante. 

No âmbito pedagógico, cinco ações estra-
tégicas implantadas, dentre outras, merecem 
ser citadas como resultantes da avaliação dis-
cente e docente:

• As reuniões pedagógicas envolvendo os 
docentes por áreas de conhecimentos, por ter-
mos e por blocos de disciplinas, antes, duran-
te e após conclusão do semestre, buscando a 
discussão e avaliação dos indicativos do plano 
de ensino (objetivos das disciplinas, conteú-
dos programáticos, metodologias de ensino-
-aprendizagem, sistema de avaliação e biblio-
grafias), além de outros aspectos relacionados 
ao assunto, tais como perfil e comportamento 
discente e postura docente. 

• Implantação dos Projetos Interdiscipli-
nares, visando fortalecer o diálogo entre os 
docentes e alunos, culminando com o desen-
volvimento de projeto com estrutura comum 
e interligada elaborada pelos docentes. Os 
projetos interdisciplinares implantados foram 
decorrentes, em parte, da avaliação discente, 
pelo distanciamento das disciplinas e da pou-
ca clareza que os alunos possuíam acerca da 
utilidade e aplicabilidade dos conteúdos.

• Articulação Teoria e Prática, tendo por 
objetivo a contextualização dos conteúdos 

ministrados nas diferentes disciplinas dos 
cursos. Ações pedagógicas dos tipos estu-
dos de casos, estágios curriculares, relatos 
de melhores práticas, painel de debates, vi-
sitas técnicas e jogos de empresas, dentre 
outras, estão contribuindo no fortalecimento 
da integração da teoria com a prática e na 
concretização de um ensino mais contextua-
lizado junto aos cursos de graduação.  

• Incentivo a utilização das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs) como fer-
ramenta de ensino-aprendizagem. O uso das 
TICs, além de proporcionar várias contribui-
ções para as práticas educativas (demonstra-
ção da utilidade e da aplicabilidade dos conte-
údos), também está transformando a postura 
do professor e do aluno, ou seja, de um pro-
fessor depositário de informações e de um 
aluno passivo para um professor mediador e 
orientador do processo de ensino-aprendiza-
gem que valoriza o diálogo e a participação 
dos alunos na construção de diferentes per-
cursos de aprendizagem. 

• Revisão da politica do estágio supervi-
sionado. Todos os Cursos de Graduação rea-
lizaram a revisão do regulamento do estágio, 
criando tipologias próprias para enaltecer o 
foco e a identidade de cada curso, evitando, 
desta forma, a pulverização e o consumo de 
esforços desnecessários. A Coordenação de 
Estágios, também ampliou o número de con-
vênios com agencias de integração para está-
gios não obrigatórios, além de constituir o Co-
mitê de estágio com docentes representantes 
de cada curso da Esag.

No âmbito da infraestrutura ligada ao en-
sino, dentre as ações estratégicas implantadas 
como resultantes da avaliação discente e do-
cente, cinco delas merecem ser destacadas:
• Melhoria contínua da infraestrutura física, 

tecnológica e de materiais (salas de aula cli-
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matizadas, com data show, mesas e cadeiras 
de qualidade, comunicação em rede, internet).

• Melhoria contínua e atualização do acervo 
na biblioteca central.

• Realização de serviços de isolamento acústi-
co em salas de aula.

• Aquisição de novos hardwares e softwares 
de ensino.

• Modernização dos Laboratórios de informática.
Além das ações citadas como exemplos, 

muitas outras foram implantadas no âmbito 
da Esag como resultados da autoavaliação 
institucional, ou seja, da aplicação dos ques-
tionários e da análise documental realizada 
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
da Udesc. 155 ações estratégicas foram im-
plantadas na Esag, a partir das recomen-
dações da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA/Udesc), em relação às Dimensões do 
Sinaes avaliadas: 

Dimensões avaliadas  Quantitativo das ações principais implantadas por dimensões

Missão e desenvolvimento institucional 16

Políticas de ensino 19

Pesquisa e Pós-Graduação 26

Extensão 11

Responsabilidade social 15

Comunicação com a sociedade 16

Política de Pessoal 14

Organização e gestão da instituição 09

Infraestrutura física 10

Planejamento e avaliação 05

Politica de atendimento ao estudante e ao egresso 08

Sustentabilidade Financeira 06

Total 155

Fonte: Comissão Setorial de Avaliação da Esag, 2013. 
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Nesta direção, a avaliação institucional tor-

na-se relevante no momento em que fornece 
subsídios para a instituição e/ou curso ques-
tionar de forma permanente a sua missão, suas 
finalidades, seus problemas e suas fortalezas, 
sempre no sentido de fortalecer a sua identida-
de, projetando sua relevância social.

A Udesc conta, ainda, com o Portal do 
Egresso como um mecanismo de aproximação 
destes com a universidade e do curso realiza-
do. Os depoimentos constantes na página do 
egresso, também estão contribuindo para a 
melhoria dos padrões de qualidade.  

A avaliação externa realizada por Comis-
sões designadas pelo Conselho Estadual de 
Educação (Cee), quer no reconhecimento de 
cursos, como na sua renovação, no âmbito da 
Esag, também estão complementando os re-
sultados da avaliação institucional e da autoa-
valiação realizada. 

O Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), também é considerado 
na avaliação institucional. É um mecanismo 
de avaliação externa do Sinaes. Tem como 
objetivo o acompanhamento do processo de 
aprendizagem e do desempenho acadêmico 
dos estudantes em relação aos conteúdos pro-
gramáticos previstos nas diretrizes curricula-
res do respectivo curso de graduação. 

Todos os cursos de graduação da Esag, 
em 2012, alcançaram a nota máxima 5 (cin-
co) no Enade. Pelo fato da autoavaliação 
ser um ato contínuo, os chefes de depar-
tamentos em conjunto com os professores 
e Direção estão avaliando os resultados 
constantes no relatório do INEP, por estes 
permitirem a construção de novos referen-
ciais e a definição de novas ações voltadas 
à busca contínua da excelência da qualidade 
nos cursos de graduação. 

Esse texto foi elaborado pelo professor Nério Amboni e sintetiza os resultados 
do trabalho da comissão setorial de avaliação formada pelos seguintes servidores:
Representantes Docentes: Arnaldo José de Lima (Presidente), Simone Ghisi Feuerschütte, Maria 
Carolina Martinez Andion e Nério Amboni. Representantes Técnicos Universitários: Ana Cristina 
Benazzi dos Santos, Esther Arnold e Maristela Coelho. Representantes Discentes: Allan Búrigo e 
Luiz Guilherme Linhares Noldin. Representante da Sociedade Civil: Rodrigo Carioni.
(Portaria Nº 1578, de 29/09/2010).
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aValiação De CuRSo Pelo olHaR DiSCente 2012/1

Administração | Administração Pública | Ciências Econômicas (médias)

1. Relacionamento da 
disciplina com a atuação no 

mercado de trabalho

2. Integração do conteúdo 
da disciplina com  

outras do curso

3. Integração da pesquisa  
e/ou extensão com o  
ensino da disciplina

4. Importância da  
disciplina  

para o curso

5. Demonstração de 
conhecimento atualizado e 

domínio do conteúdo  
da disciplina

6. Apresentação do plano  
de ensino nos primeiros  

dias de aula

7. Aplicação de avaliações  
que contemplam os  

conteúdos ministrados

8. Capacidade de relacionar  
o conteúdo da disciplina  

com outros conteúdos

9. Capacidade de manter um 
clima de respeito mútuo e 

ético em sala de aula

10. Busca de 
esclarecimentos das dúvidas  

referentes à disciplina

11. Assiduidade e  
pontualidade  

nas aulas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,90
8,34

7,83

7,80

7,08

8,27

8,40

8,56

8,02

8,32

9,27

7,98

8,23

7,93

7,50

8,69

8,47

8,62

8,05

8,73

6,85

8,58

8,55

7,37

6,26

8,18

8,50

8,24

7,65

8,66

9,42

7,90

8,19

DO ÍTEM 1 AO 7: AUTOAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE NA DISCIPLINA 
DO ÍTEM 8 AO 11: O DISCENTE AVALIA O DESEMPENHO DOCENTE E DA DISCIPLINA
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aValiação De CuRSo Pelo olHaR DoCente 2012/1

1. Relacionamento da 
disciplina com a atuação no 

mercado de trabalho

2. Integração do conteúdo 
da disciplina com  

outras do curso

3. Integração da pesquisa  
e/ou extensão com o  
ensino da disciplina

4. Importância da  
disciplina  

para o curso

5. Demonstração de 
conhecimento atualizado e 

domínio do conteúdo  
da disciplina

6. Apresentação do plano  
de ensino nos primeiros  

dias de aula

7. Aplicação de avaliações  
que contemplam os  

conteúdos ministrados

8. Capacidade de relacionar  
o conteúdo da disciplina  

com outros conteúdos

9. Capacidade de manter um 
clima de respeito mútuo e 

ético em sala de aula

10. Busca de 
esclarecimentos das dúvidas  

referentes à disciplina

11. Assiduidade e  
pontualidade  

nas aulas

Administração | Administração Pública | Ciências Econômicas (médias)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,40

8,45
9,07

9,11

8,00

9,45

8,90

9,90

9,34

8,34

9,35

8,42

7,19

8,42

7,65

8,87

8,55

9,23

8,68

8,27

9,33

8,10

7,60

8,80

7,76

9,45

9,18

9,82

8,95

7,62

9,41

7,95

7,09

DO ÍTEM 1 AO 7: AUTOAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE NA DISCIPLINA 
DO ÍTEM 8 AO 11: O DOCENTE AVALIA O DESEMPENHO DISCENTE E DA DISCIPLINA
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Pesquisa e Pós-Graduação
As ações de pesquisa e pós-graduação 

na Esag são orientadas e apoiadas nas 
políticas institucionais da Udesc e se desen-
volvem de forma articulada às diretrizes es-
tratégicas do Centro. O desenvolvimento do 
ensino e da produção científica de professo-
res e alunos também vincula-se aos projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação, aos 
grupos de pesquisa e às linhas dos Cursos 
de Mestrado Profissional e de Mestrado Aca-
dêmico em Administração.

Na perspectiva do aprimoramento da pes-
quisa como um processo voltado à produção 
de conhecimento inovador e de qualidade fo-
ram definidas ações prioritárias articuladas ao 
ensino de graduação e pós-graduação, à ex-
tensão e à gestão, cujos resultados estão re-
lacionados: (i) ao estímulo à valorização e ao 
desenvolvimento de uma “cultura” de pesqui-
sa no Centro, por meio do aumento do número 
de projetos de pesquisa; (ii) ao incremento da 
participação de professores e alunos; (iii) ao 
incentivo à busca por fomento externo para 
as pesquisas; (iv) ao estímulo às parcerias e 
convênios com instituições de diferentes na-
turezas para viabilizar ações conjuntas em 
pesquisa e relacionadas à pós-graduação la-
tosensu e stricto sensu; (v) ao incremento da 
produção científica de professores e alunos da 
graduação e da pós-graduação.

Para alcançar os propósitos da área 
buscou-se reforçar, desde o início da gestão 
2010-2013, a compreensão de que a pesquisa 
e a produção científica não se fazem de forma 
solitária, que é preciso dialogar e confrontar 
pensamentos, idéias, valores e perspectivas 
que, ainda que distintas, podem ser singulares 

e complementares se expressarem um campo 
fértil para a construção e a inovação do conhe-
cimento. No âmbito da pesquisa, do ensino de 
graduação e de pós-graduação, e da extensão, 
foram criados mecanismos de incentivo para 
o envolvimento e a integração dos docentes e 
alunos, visando a produção coletiva e a socia-
lização do conhecimento em todos os níveis 
de atuação da Universidade. Tal ação teve 
como resultado o aumento de professores da 
graduação envolvidos com projetos de pes-
quisa, compartilhando estudos com docentes 
do stricto sensu e gerando novas possibilida-
des de investigação em função da diversidade 
de competências e saberes interdisciplinares.

Como parte do processo de construção de 
uma “cultura” de pesquisa no Centro, então, 
estimulou-se a consolidação dos grupos de 
pesquisa já existentes e a criação de novos 
grupos, fortalecendo a interação de profes-
sores, acadêmicos em geral e pesquisadores 
externos. Em termos de estrutura física que 
favorecesse o processo, foi criado novo es-
paço de trabalho para acolher os grupos de 
pesquisa e suas práticas, consolidando-se 
como núcleos de pesquisa, ensino e exten-
são da Esag. O fortalecimento dos grupos e 
a possibilidade de um aprendizado mais co-
letivo está fazendo com que a “cultura” da 
pesquisa seja construida paulatinamente em 
nosso Centro, o que já tem se refletido no in-
cremento de projetos e na produção científi-
ca de nossos professores e alunos.

Muitos dos grupos de pesquisa da Esag, 
cada um em sua especificidade e foco de in-
teresse, vêm se organizando no sentido de 
fortalecer não apenas a sua estrutura, mas 
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revisando suas áreas e temas de interesse, o 
que repercute na inovação da produção do co-
nhecimento, relacionado às linhas de pesquisa 
dos mestrados e aos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação.

Para dar suporte a este processo de desen-
volvimento da pesquisa no Centro, buscou-se 
promover atividades que ampliassem o grau 
de conhecimento e a instrumentalização de 
recursos acadêmico-científicos e ferramentas 
para a atuação em projetos de pesquisa pela 
comunidade acadêmica. Nesse sentido, a re-
alização de fóruns, oficinas, palestras, cursos 
e mini-cursos, treinamentos específicos para 
docentes e alunos da graduação e da pós-gra-
duação em eventos da Universidade ou outros 
específicos do Centro, foram estratégias para 
o alcance das diretrizes da pesquisa na Esag 
no período 2010-2013. 

Sem deixar de seguir a regulação da Uni-
versidade, mas respeitando as especificidades 
do Centro no tocante à prática da pesquisa, foi 
necessário rever aspectos acerca do desen-
volvimento dos projetos e criar mecanismos 
mais diretos para fomentar a produção cien-
tífica. Para tanto, instituiu-se regras e rotinas 
específicas para o cumprimento de requisi-
tos institucionais pelas diferentes instâncias 
colegiadas, quais sejam, os Departamentos, 
Comissão de Pesquisa e Conselho de Centro. 
Questões relativas a mudanças de fluxo, pro-
cessos, orientações formais da pesquisa foram 
discutidas e aprovadas em todos as esferas, 
seguindo-se a ampla divulgação e as orienta-
ções a todos os envolvidos e interessados.

O incentivo à pesquisa e ao desenvolvi-
mento profissional na Esag, também previsto 

nas ações prioritárias da área para o período 
2010-2013, foi trabalhado na abertura de no-
vas possibilidades de participação de profes-
sores e técnicos em eventos técnico-científi-
cos, com aprovação de resolução interna que 
disponibiliza recursos para tal fim, desde que 
seja de interesse da área ou do Departamen-
to ao qual o servidor esteja vinculado. Esta 
deliberação no âmbito do Centro visou refor-
çar os mecanismos de fomento à pesquisa e à 
pós-graduação já instituidos na Universidade 
através de suas políticas de iniciação científi-
ca, programa de apoio à pesquisa e de incenti-
vo à produção e divulgação do conhecimento 
de seus docentes (Editais Pic/Pipes/Dti; Pap; 
Prodip; Proeven).

Em particular, no que se refere à divul-
gação científica dos produtos das pesquisas 
geradas na Esag, no período 2010-2013 ob-
servou-se o aumento da participação de pro-
fessores em eventos nacionais, apresentando 
seus trabalhos de pesquisa. Esses trabalhos 
agregam docentes e alunos de pós-graduação 
e de graduação, que acabam tendo oportuni-
dade de também conhecer um pouco da reali-
dade acadêmico-científica brasileira.

No que diz respeito ao fomento externo 
para pesquisa, houve um aumento da partici-
pação de professores da Esag em editais ex-
ternos de agências de fomento, convênios e 
parcerias com instituições públicas e privadas, 
visando a articulação de pesquisas, ativida-
des de ensino de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu, intercâmbios nacionais e inter-
nacionais e prestação de serviços nas áreas 
de conhecimento da Esag. Estas ações incre-
mentaram a captação de recursos, o desenvol-
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vimento de projetos de pesquisa, assessorias 
e consultorias em pesquisa, além do compar-
tilhamento e disseminação da produção cien-
tífica e tecnológica, tal como estabelecido em 
uma das diretrizes estratégicas da área para 
os quatro anos de gestão.

A autonomia da divulgação científica no 
Centro começou a se delinear com a parce-
ria estabelecida por meio de convênio Udesc/
Esag e Unochapecó que instituiu a gestão em 
conjunto da Revista de Gestão Organizacional 
– RGO. Esta integração na governança do refe-
rido periódico destaca-se como uma forma de 
comprometimento com o saber científico de 
qualidade, compartilhado entre instituições 
que pretendem desenvolver e aprimorar seu 
aprendizado na produção do conhecimento 
das áreas de Administração, Ciências Econô-
micas e Contabilidade. Este aprendizado cons-
tituir-se-á como a base para futuras ações de 
criação da Revista de Administração da Udesc. 

A pesquisa e o saber científico na Esag, ao 
longo da Gestão 2010-2013, estiveram sem-
pre articulados às ações da pós-graduação, 
visando consolidar e expandir as modalidades 
de stricto sensu e lato sensu.

No âmbito do stricto sensu houve a re-
formulação do Mestrado Profissional em 
Administração, de acordo com as novas di-
retrizes para a modalidade emanadas pelo 
Mec e regulamentadas pela Capes. A nature-
za do fluxo acadêmico, do perfil do aluno e, 
em especial, do trabalho de conclusão foram 
articulados frente às novas demandas e re-
gulamentações, de forma a aprofundar o ca-
ráter tecnológico profissional da formação 
do mestre. Como resultado deste esforço em 
aprimorar o curso e torná-lo um espaço di-

ferenciado para a formação de alto nível em 
Administração, o Mestrado Profissional da 
Esag alcançou o conceito 4 na última avalia-
ção da Capes, de dezembro de 2013.

Em 2010, foi recomendado pela Capes o 
Mestrado Acadêmico em Administração da 
Esag, ampliando a oferta de cursos stricto 
sensu e atendendo, desta forma, as deman-
das profissionalizantes e científicas. Com três 
turmas entrantes no período em análise, as 
primeiras dissertações acadêmicas foram de-
fendidas em final de 2013.

Regras de credenciamento e recredencia-
mento docente foram estabelecidas, alinha-
das com as exigências de avaliação da Capes, 
e cinco novos professores passaram a integrar 
o corpo docente dos cursos stricto sensu, sen-
do um deles egresso do Doutorado Interinsti-
tucional - Dinter – desenvolvido em parceria 
pela Udesc e a Universidade Federal da Bahia 
(Ufba). Este Curso, que iniciou em 2008, for-
mou 14 novos doutores, servidores da Udesc, 
sendo 10 professores e 01 técnico da Esag.

O amadurecimento e a evolução dos mes-
trados permitiram a elaboração do projeto de 
Curso de Doutorado em Administração, apro-
vado pelo Colegiado de Pós-Graduação e pelo 
Conselho de Centro da Esag em novembro de 
2013. Com a expectativa de futura recomen-
dação pela Capes, espera-se concluir o proces-
so de verticalização da universidade na área 
da Administração até o ano de 2015, ofertan-
do todas as modalidades de pós-graduação 
stricto sensu no Centro.

As ações do stricto sensu da Esag foram 
fomentadas, ainda, a partir de um esforço 
de articulação do programa às instituições 
reguladoras, fóruns e associações, visando a 
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inserção mais efetiva do Centro no circuito 
da pós-graduação no país e, desta forma, dar 
visibilidade ao trabalho realizado, fomentar 
parcerias para a consolidação das diretrizes 
almejadas pelo Centro. Nesse sentido, o Pro-
grama, através de sua coordenação e pro-
fessores, esteve diretamente envolvido na 
realização de eventos nacionais relaciona-
dos ao campo de conhecimento da Adminis-
tração, coordenando e participando de semi-
nários, congressos e reuniões científicas. Em 
particular, professores e a coordenação dos 
Mestrados da Esag, atuaram como apoiado-
res e coordenadores em eventos da Anpad, 
Anegep, Enapegs, Fórum dos Mestrados Pro-
fissionais, dentre outros. Este envolvimen-
to ampliou a articulação do Programa com 
outras instituições, indicando o estabeleci-
mento de novas parcerias para pesquisas, 
intercâmbio de professores e mestrandos de 
diferentes locais, mas com os mesmos inte-
resses no campo. 

Outro aspecto a destacar, também em re-
lação a parcerias e visibilidade da pós-gradua-
ção stricto sensu, foi a realização de encontros 
e seminários com pesquisadores nacionais e 
internacionais, organizados pelos Grupos de 
Pesquisa da Esag (ver na seqüência). 

No que se refere ao lato sensu, buscou-se 
resgatar a tradição da Esag no oferecimen-
to de cursos de pós-graduação em nível de 
especialização à comunidade. Para tanto, foi 
revista e definida nova sistemática legal para 
ofertas de cursos de especialização, contem-
plando instituições públicas e privadas com 
cursos customizados para atender suas de-
mandas e especificidades no âmbito da for-
mação em gestão. No período 2010-2013, 

dois cursos foram ofertados e concluídos e 
dois estão em fase inicial, com previsão para 
encerrar em final de 2014.

Em síntese, na gestão 2010-2013 da Esag, 
destacam-se algumas ações prioritárias que 
focalizaram a consolidação de diretrizes de 
pesquisa e de pós-graduação stricto sensu e 
lato sensu, alinhadas às demais áreas de atu-
ação do Centro e que, em seu propósito final, 
almejaram o desenvolvimento da pesquisa 
e do ensino de pós-graduação como meio de 
produção e disseminação de conhecimento 
inovador e de referência no campo das ciên-
cias da administração e socioeconômicas. 

As principais diretrizes da Direção de Pes-
quisa e Pós-Graduação da Esag e seus prin-
cipais resultados no período estão sistemati-
zadas na seqüência, acompanhados por dados 
da pesquisa e da pós-graduação, descrição 
dos Grupos de Pesquisa e de convênios im-
plementados ao longo da gestão. O conteúdo 
apresentado demonstra o avanço do Centro 
e o seu potencial para consolidar ainda mais 
seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
Os resultados positivos são fruto do engaja-
mento e comprometimento de servidores da 
Esag – professores, técnicos e gestores – e da 
sua comunidade discente, todos que se mo-
bilizam diante de novas possibilidades e de-
safios futuros. São resultados legítimos que 
demonstram e contribuem para que a Esag 
supere os desafios e siga o caminho da ex-
celência também na pesquisa e no ensino de 
pós-graduação. 

Prof.ª Dr.ª Simone Ghisi Feuerschütte
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação
Gestão 2010-2014
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Diretrizes prioritárias e 
principais resultados da 
pesquisa e da pós-graduação
Excelência acadêmica e 
desenvolvimento da pesquisa 
articulada com o ensino, extensão, 
gestão e comunidade
• Ampliação do número de projetos de pes-

quisa e da participação de professores e 
alunos em pesquisas articuladas às áre-
as de conhecimento dos projetos peda-
gógicos dos cursos de graduação e pós-
-graduação, fortalecendo a identidade do 
Centro em seu campo de atuação (dados 
na seqüência).

• Promoção de ações semestrais integradas 
à extensão e ao ensino para recepção dos 
calouros do Centro, divulgando e sensibi-
lizando acerca da diversidade de oportu-
nidades para inserção à vida acadêmica, 
de forma a agregar valor a sua formação 
profissional.

• Implantação, em conjunto com a Direção 
de Ensino da Esag, de ações de interna-
cionalização através da realização de 
disciplinas ministradas em inglês para 
alunos estrangeiros de universidades da 
Alemanha e Suécia.

• Realização de eventos bi-anuais de pes-
quisa (oficinas de artigo científico, me-
todologia de projetos de pesquisa, trei-
namentos em bases de dados, revisão 
sistemática de dados, softwares de aná-
lise de dados, etc.) e capacitações dire-
cionados a professores, acadêmicos da 
graduação e mestrandos, oportunizando 
o desenvolvimento de competências para 
a pesquisa e a produção científica.

• Desenvolvimento de fóruns e seminários 
articulados com a extensão e o ensino, 
com convidados de instituições nacionais 
e internacionais, promovendo a visibili-
dade do Centro e a criação de oportuni-
dades para parcerias e intercâmbios.

• Estruturação de espaço físico e infra-
-estrutura própria para todos os grupos 
de pesquisa do Centro, instituindo os 
Núcleos de Pesquisa, Ensino e Extensão 
da Esag.

• Renovação anual da assinatura da Base 
de Dados EBSCO.

• Aquisição de softwares para análise de 
dados de pesquisa.

• Fomento do número de bolsas de inicia-
ção científica.

• Incremento do número de acadêmicos vo-
luntários nos projetos de pesquisa.

• Reestruturação do espaço físico e infraes-
trutura dos cursos de Mestrado (amplia-
ção do número de salas, ambiente para os 
Grupos de Pesquisa, instalação de novos 
equipamentos para uso de alunos e pro-
fessores do programa)

• Alcance de Conceito 4 no Mestrado Profis-
sional na Avaliação Trienal da Capes 2013.

• Articulação de ações entre a Pós-Gradu-
ação e os Departamentos na gestão da 
carga horária e de atividades dos profes-
sores dos mestrados.

• Ingresso de 04 novos professores nos cur-
sos de Mestrado, sendo um deles egresso 
do Dinter Udesc/Ufba.

• Desenvolvimento de novas disciplinas no 
Mestrado Profissional: Seminário de Im-
plementação e Implementação de Políti-
cas Públicas, abordando atividades teó-
rico-práticas e envolvendo instituições 
públicas, não-governamentais e empre-
sas privadas.

• Elaboração da nova Estrutura da Disser-
tação do Mestrado Profissional, em con-
sonância às regras da Capes.

• Implementação, por meio de Resolução da 
Pós-Graduação, dos critérios de creden-
ciamento, recredenciamento e descreden-
ciamento de professores para o Programa 
de Pós-Graduação stricto sensu.

Promoção e desenvolvimento da 
pesquisa como meio de produção 
e disseminação de conhecimento 
inovador e de referência
• Ampliação do número de acadêmicos 

da graduação (bolsistas e voluntários) e 
mestrandos nos projetos de pesquisa e 
na participação em eventos científicos 
(nacionais e estrangeiros) para divulga-
ção da produção científica (dados na se-
qüência).
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• Fomento de recursos para os grupos de 
pesquisa através dos Editais da Universi-
dade (Pap e Pap/Fapesc).

• Incremento significativo na concessão 
de recursos para divulgação da produ-
ção científica dos professores em even-
tos nacionais e internacionais (Prodip e 
Proeven).

• Criação, no âmbito do Centro, da Reso-
lução 006/Esag/2011 que regula a libe-
ração de recursos para participação de 
servidores em eventos nacionais que não 
são contemplados pelos Editais da Udesc.

• Estabelecimento de parcerias e contratos 
institucionais com organizações públicas, 
privadas e não-governamentais para de-
senvolvimento de pesquisas científicas 
e de inovação voltadas ao atendimento 
às demandas institucionais externas e 
internas (Tribunal de Contas do Estado; 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina; Fe-
deração das Indústrias de Santa Catarina; 
Universidade Federal de Santa Catarina; 
Secretarias Municipais de Florianópolis; 
dentre outros).

• Participação de diversos professores da 
pós-graduação em editais de agências de 
fomento para captação de recursos para 
o desenvolvimento de pesquisas voltadas 
à produção do conhecimento inovador no 
campo da gestão (Finep; Iel; Fiesc; Fapesc 
- vide página 40).

• Aumento do número de professores-mem-
bros na Comissão de Pesquisa, ampliando 
a representação dos Departamentos.

• Aperfeiçoamento das rotinas para a for-
malização dos projetos de pesquisa no 
âmbito da Esag.

• Aperfeiçoamento do sistema de comuni-
cação das ações da pesquisa e da pós-
-graduação através dos seguintes meios: 
Boletim da Pesquisa e da Pós-Graduação 
da Esag, Boletim de Serviços da Esag e 
site da Pesquisa e da Pós-Graduação.

• Compartilhamento na gestão do periódico 
científico Revista de Gestão Organizacio-
nal – Rgo - com a Unochapecó, classifica-
da como Periódico B2 no Qualis da Capes 
em 2012.

• Realização anual dos Seminários de Ini-
ciação Científica da Udesc, no âmbito do 
Centro e em parceria com Faed, Cead, Ce-
art, Ceavi (em 2012), com a participação 
da comunidade interna e externa e con-
vidados e avaliadores ad hoc de renome 

nacional na área: Professores 
José Henrique Faria (Fae/PR), Claudia Bi-
tencourt (Unisinos/RS), Rosilene Marcon 
(Univali/SC), Rodrigo Bandeira-de-Mello 
(Fgv/SP), Christiane Godoi Kleinubing 
(Univali/SC), Mauricio Serva (Ufsc/SC), 
João Marcelo Crubellate (Uem/PR), José 
Matias-Pereira (UnB/DF), Manolita Cor-
reia Lima (Espm/SP).

• Organização e apoio a eventos e ativi-
dades promovidas pela Proppg/Udesc 
relacionados à pesquisa, como no 1º e 
2º CICPG, em seminários internos e na 
revisão e proposição de mudanças em 
resoluções e regimentos.

Verticalização da Pós-Graduação
• Reformulação do Mestrado Profissional 

em Administração.
• Implantação do Mestrado Acadêmico em 

Administração em 2010.
• Aprovação do Projeto de Doutorado em 

Administração no Colegiado de Pós-Gra-
duação, no Conselho de Centro da Esag 
(novembro de 2013) e no Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (fevereiro de 
2014), com encaminhamento aos demais 
Conselhos Superiores da Udesc.

• Participação da Esag no Programa Nacio-
nal de Pós-Doutorado (Pnpd/Mec), Edital 
008/DG/Esag para concessão de bolsa de 
estágio pós-doutoral pelo período de 01 
(ano), a partir de dezembro de 2013.

• Reorganização da dinâmica de desenvol-
vimento de cursos de pós-graduação lato 
sensu no Centro, ampliando a participa-
ção e a diversificação de servidores (pro-
fessores e técnicos) no processo.

• Implementação das rotinas jurídico-
-administrativas para desenvolvimento 
de cursos de pós-graduação lato sensu 
(contrato).

• Desenvolvimento de 04 (quatro) cursos 
de pós-graduação lato sensu: 

1) Especialização em Estudos Estratégicos 
em Administração Pública (ENA’Brasil)

2) Especialização em Gestão Pública com 
ênfase à Atividade de Bombeiro Militar

3) Especialização em Gestão Pública: Estu-
dos Estratégicos no Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina (em desenvol-
vimento)

4) Especialização em Gestão Acadêmica e 
Universitária - Unidavi (em desenvolvi-
mento)
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Internacionalização da Pós-
Graduação da Esag como etapa 
do processo de formação
acadêmica e profissional
• Participação de docentes em eventos cien-

tíficos e reuniões internacionais (França, 
Portugal, República Tcheca, Espanha, Es-
tados Unidos, Suécia, Itália) promovendo 
a divulgação do Programa e articulando 
parcerias com a pós-graduação da Esag 
(Professores Maria Carolina Andion, Mau-
rício Serafim, Clerilei Aparecida Bier, Julio 
da Silva Dias, Paula Schommer, Leonardo 
Secchi, Graziela Dias Alperstedt, Micheli-
ne Gaia Hoffmann).

• Realização de reuniões e seminários com 
professores de instituições internacionais: 

1) Professor George Candler, do Depart-
ment of Political Science & Public Admi-
nistration da University of North Florida, 
sobre possibilidades de parceria com a 
graduação e pós graduação da Esag.

2) Encaminhamento de processo para Pro-
fessor Visitante do Prof. Stewart Clegg, 
University of Technology, Sydney (AUS), 
em 2011.

3) Realização de seminário abrangendo 
Grupos de Pesquisa da Ufsc, Grupos de 
Pesquisa da Esag e professores e alunos 
de Quebec (CA), coordenado pela Profª 
Maria Carolina Martinez Andion.

4) Seminário do Grupo de Pesquisa Sapien-
tia, coordenado pela Profª Clerilei Apare-
cida Bier, com os professores espanhóis 
Francisca Moreno Romeno e José Luis 
Tortuero Plaza.

5) Profª Margaret Stout da West Virginia 
University.

• Início da definição de políticas e fluxo das 
ações voltadas à internacionalização da 

pós-graduação sob a responsabilidade 
dos professores do Programa.

Fortalecimento da pós-graduação 
e sua legitimação no âmbito 
nacional e internacional

• Estabelecimento de convênios técnico-
-científicos junto à Ufsc, Univali, Prefei-
tura Municipal de Florianópolis, SOCIUS/
ISEG-Portugal, integrando estudos da 
pós-graduação e pesquisas de alunos e 
professores.

• Parceria entre o Núcleo de Inovação na 
Esfera Pública (Nisp), da Esag, e o Núcleo 
Organizações, Racionalidade e Desenvol-
vimento (Rede ORD), do CPGA da Ufsc, na 
promoção de eventos, seminários e com-
partilhamento de pesquisas que envol-
vem pós-graduandos e professores pes-
quisadores de ambas as instituições.

• Realização e participação da Esag, atra-
vés da coordenação e de professores do 
Programa de Pós-Graduação, de eventos 
científicos nacionais:

1) Apoio local à realização do VI Encontro 
de Estudos Organizacionais da Anpad e 
IV Encontro de Marketing da Anpad – 
Eneo e Ema 2010 –maio de 2010, em 
Florianópolis.

2) Coordenação do Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Gestão Social – Enape-
gs – maio de 2011, em Florianópolis.

3) Organização do VII Encontro Nacional 
dos Mestrados Profissionais (Foprof) – 
novembro de 2011, em Florianópolis.

4) Organização do VII Egepe – Encontro de 
Estudos em Empreendedorismo e Gestão 
de Pequenas Empresas – março de 2012, 
em Florianópolis.
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Números da 
Pesquisa e da Pós-Graduação
PRojetoS De PeSquiSa

 2010 2011 2012 2013 total

Projetos desenvolvidos 17 24 36 28 105

DiSCenteS e DoCenteS enVolViDoS eM PeSquiSa
 2010 2011 2012 2013 total

Discentes remunerados 23 28 18 20 89

Discentes voluntários 12 18 18 13 61

Docentes 28 40 46 42 156

Total 63 86 82 75 306

ReCuRSoS inVeStiDoS eM PeSquiSa e PRoDução inteleCtual eM R$
 2010 2011 2012 2013 total

Bolsas de  
Iniciação Científica  7.820,00 10.080,00 6.480,00 8.000,00 32.380,00

Pap*  47.827,68 48.275,86 66.263,74 155.905,51 318.272,79

Prodip/Proap**  40.000,00 40.000,00 52.203,37   23.801,12 156.004,49

Total Geral 95.647,68 98.355,86 124.947,11 187.706,63  506.657,28
* Pap – Programa de Apoio à Pesquisa/Udesc
**Prodip – Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual/Udesc
  Proap – Programa de Apoio à Pós-Graduação/Capes
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foMento eXteRno eM inVeStiMento eM PeSquiSaS, açÕeS De PóS-GRaDuação 
e outRaS atiViDaDeS aCaDêMiCo-CientífiCaS e tÉCniCaS eM R$

PRofeSSoR PeRíoDo finanCiaDoR  ValoR  Do 
CooRDenaDoR   inVeStiMento

Maria Carolina M. Andion 2009/2010 Fapesc   17.000,00

Maria Carolina M. Andion 2010/2012 Fapesc   29.850,00

Maurício Custódio Serafim 2010/2012 Fapesc  24.800,00 

Graziela Dias Alperstedt 2011 Fapesc 6.000,00 

Graziela Dias Alperstedt 2011 Capes  20.000,00 

Everton L. P. L. Cancellier 2012 Fapesc  7.500,00 

Micheline Gaia Hofmann 2012 Fapesc  9.720,00 

Simone Ghisi Feuerschütte 2012/2014 TCE/SC  226.003,05 

Micheline Gaia Hofmann 2012/2014 Finep   211.290,00

Simone Ghisi Feuerschütte 2013 CBMSC  93.020,00

Simone Ghisi Feuerschütte 2013/2014 CBMSC  99.250,00

Nério Amboni 2013/2014 Unidavi  88.640,00

Maria Carolina M. Andion 2013/2015 CNPQ  16.050,00

Everton L.P. L. Cancellier 2013/2015 CNPQ  14.789,00

Paula Chies Schommer 2013/2015 CNPQ  15.000,00

Maurício Custódio Serafim 2013/2015 CNPQ  16.000,00

TOTAL    894.912,05



41

aPoio aoS GRuPoS De PeSquiSa e PRoDução DoCente 
 2010 2011 2012 2013 total

Grupos de Pesquisa contemplados  
Edital Pap e Edital Pap/Fapesc 10 10 08 07 35

Professores contemplados 
com recursos Prodip 13 05 16 11 45

Número de publicações  
geradas de Prodip 21 19 29 17 86

PubliCaçÕeS CientífiCaS (*)
 2010 2011 2012 2013 total

Artigos em periódicos 21 20 24 26 91

Artigos em eventos científicos 34 21 37 19 111

Livro 03 03 -- 01 07

Capítulo de livro 09 04 04 -- 17

Organização de livro 01 01 -- 01 03

Tradução de livro 01 -- -- -- 01

Artigo em jornal/revista 07 04 03 04 18

(*) Números extraídos do curriculum lattes dos professores em novembro/2013.

inSCRiçÕeS PaRa oS CuRSoS De MeStRaDo
 2010 2011 2012 2013 total

Mestrado Profissional  48  65 66 38  217 

Mestrado Acadêmico  -  09  25  40  74

Total Geral  48 74   91  78 291 

núMeRo De DiSSeRtaçÕeS DefenDiDaS
 2010 2011 2012 2013 total

Mestrado Profissional 11  18  19 19  67 

Mestrado Acadêmico - - - 05 05 

Total Geral  11  18 19  24   72

aValiação Da CaPeS 
 2010 2011 2012 2013

Mestrado Profissional Conceito 3 Conceito 3 Conceito 3 Conceito 4

Mestrado Acadêmico - Conceito 3 Conceito 3 Conceito 3
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bolSaS ofeRtaDaS noS CuRSoS De MeStRaDo
 2010 2011 2012 2013 total

PROMOP* 04 08 08 08   28

Capes  01 02 03 04   10

Fapesc  - 01 01 02   04

Total Geral 05 11 12  14  42

* PROMOP – Programa de Monitoria da Pós-Graduação

PRêMioS ReCebiDoS
 2010 2011 2012 2013 total

Mestrado Profissional - 01 03 01 05

Mestrado Acadêmico - 01 02 - 03

Total Geral - 02 05 - 08

PRoDução Da ReViSta De GeStão oRGanizaCional - RGo uDeSC/unoCHaPeCó
 2010 2011 2012 2013

Instituições Unochapecó Udesc Esag e  Udesc Esag e Udesc Esag e 
envolvidas  Unochapecó Unochapecó Unochapecó

Editor Moacir Francisco Éverton Pellizzaro Éverton Pellizzaro Paula C.  
Chefe Deimling de Cancellier de Cancellier Schommer

Nº de artigos  28 35 99 183 
submetidos 

Nº de professores  32 24 47 61 
avaliadores 

Nº de Edições 02 02 02 03

Fonte: Coordenações de Pesquisa e de Pós-Graduação 2013
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ações | Projetos de Pesquisa

Estratégias e práticas de recursos humanos 
em empresas de Santa Catarina 
2010 | Dannyela da Cunha Lemos

Fundo de ações ativos e carteira 
indexada: um estudo comparativo 
2010/2011 | Francisco de Resende Baima

Gestão ambiental e atuação 
no mercado externo 
2010/2011 | Graziela Dias Alperstedt

Modelo para análise de aplicações 
de logística reversa 
2010/2011 | Felipe Eugênio Kich Gontijo

Novas tecnologias de informação e 
comunicação em empresas de serviços 
2010/2011 | Carlos Eduardo Freitas da Cunha

Percepções de franqueados do segmento 
de serviços quanto aos relacionamentos 
com seus franqueadores 
2010/2011 | Jane Iara Pereira da Costa

Sistema de monitoramento do 
ambiente externo para pequenas 
empresas de base tecnológica 
2010/2011 | Everton Luís Pellizzaro  
de Lorenzi Cancellier

A busca por um novo conceito de 
Responsabilidade Corporativa Global 
2010/2011/2012 | Clerilei Aparecida Bier

Processo de construção e de legitimação 
do estado da arte das ferramentas de 
gestão em organizações de base tecnológica 
e do setor elétrico na Grande Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina 
2010/2011/2012 | Nério Amboni

Ações de responsabilidade ambiental 
implementadas em organizações 
de serviços de alimentação – 
Restaurantes de Florianópolis 
2011/2012 | Jane Iara Pereira da Costa

Um estudo comparativo dos desempenhos 
de investimentos em ações e renda fixa 
a longo prazo para estabelecimento de 
estratégias de investimento 
2011/2012 | Francisco de Resende Baima

Biblioteca Básica para Cursos 
de Graduação em Administração 
2011/2012 | Mário César Barreto Moraes

Capacidade de absorção em 
empresas de pequeno porte 
2011/2012 | Everton Luís Pellizzaro  
de Lorenzi Cancellier

O ensino da Administração: um 
olhar sobre as formas de gestão 
2011/2012 | José Fonseca da silva Filho

Mestrados Profissionais em Administração 
no Brasil e seu Processo de Avaliação 
2011/2012/2013 | Graziela Dias Alperstedt

City Logístics na Grande Florianópolis 
2011/2012/2013 | Jovane Medina Azevedo

Estudo e aplicação de ecoeficiência em 
processos produtivos 
2012 | Felipe Eugênio Gontijo

Validação do protocolo de princípios 
de responsabilidade corporativa 
globalmente sustentável 
2012/2013 | Clerilei Aparecida Bier

A imagem e o posicionamento da marca Esag 
na Udesc 
2012/2013 | Carlos Eduardo Freitas da Cunha

Aplicação da análise vertical na determinação 
da estrutura das demonstrações financeiras 
das empresas por setor da economia 
2012/2013 | Francisco de Resende Baima

Capacidade de absorção e desempenho 
em empresas de pequeno porte 
2012/2013/2014 | Everton Luís Pellizzaro de 
Lorenzi Cancellier

Departamento de administração
Projeto | Período | Professor Coordenador



44

Relatório de Gestão e Sustentabilidade eSaG 2010-2013

Construindo a Transparência em Assembleias 
Legislativas dos Estados Brasileiros: 
uma investigação nos portais eletrônicos 
2012/2013 | Fabiano Maury Raupp

Abordagens epistemológicas da produção 
científica dos grupos de pesquisa em 
aprendizagem organizacional no Brasil 
2012/2013/2014 | Nério Amboni

Perfil, formação, atuação e oportunidades 
de trabalho ao administrador das 
regiões do Estado de Santa Catarina 
2012/2013/2014 | Nério Amboni

Estudos de cadeias de suprimentos reversas 
para a eficiência de empresas de reciclagem 
2013 | Felipe Eugênio Kich Gontijo

Perfil, formação, atuação e oportunidades 
de trabalho ao Administrador de 
empresas de base tecnológica de 
Florianópolis, Santa Catarina 
2013 | Julio da silva Dias

Limitações e dificuldades na utilização 
da abordagem experimental no ensino 
de gerenciamento de projetos em um 
curso de graduação em Administração 
2013/2014 | Leandro Costa schmitz

A imagem e o posicionamento da 
marca Esag nas empresas da região 
metropolitana de Florianópolis 
2013/2014 | Carlos Eduardo Freitas da Cunha

Arranjos promotores de inovação 
de nanotecnologia em Florianópolis: 
modelo de governança e gestão 
2013/2014 | Carlos Roberto de Rolt

Prestação de contas de prefeituras 
nos portais eletrônicos: evidências 
empíricas de municípios de Santa Catarina 
2013/2014 | Fabiano Maury Raupp

Desenvolvimento de um instrumento para 
avaliar qualidade da informação apresentada 
por empresas de comércio eletrônico 
2013/2014 | Rafael Tezza

Estudo do valuation por Múltiplos: 
uma análise de empresas brasileiras e 
estrangeiras de capital aberto e fechado 
2013/2014 | Reinaldo de Almeida Coelho
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Coprodução do bem público, aprendizagem 
em comunidades de prática e 
desenvolvimento socioterritorial 
2009/2010/2011 | Paula Chies schommer

Políticas públicas: implementação 
com ou sem ‘policyorientation’ 
2009/2010/2011 | Leonardo secchi

A relação entre o preceito da estabilidade 
e a gestão de competências: possibilidades 
e limites para o avanço da gestão de 
pessoas na administração pública 
2009/2010/2011 | simone Ghisi Feuerschütte

A descentralização político-administrativa 
em Santa Catarina e a coprodução 
dos serviços públicos 
2010/2011 | Maria Ester Menegasso

Conhecendo o investidor social 
da Grande Florianópolis 
2010/2011 | Maria Carolina Martinez Andion

Os vínculos com a organização e 
estratégia de regulação emocional 
na Prefeitura de Florianópolis 
2010/2011 | Ana Paula Grillo Rodrigues

Fishing alone: uma investigação do capital 
social na comunidade da Costa da Lagoa 
2010/2011/2012 | Maurício Custódio Serafim

Formulação, sistematização e análise de 
Indicadores de sustentabilidade regional- 
SDR Grande Florianópolis – como base para 
proposição de políticas públicas 
2011/2012/2013 | Valério Alecio Turnes

Gestão de pessoas em governos 
municipais brasileiros 
2011/2012 | Leonardo secchi

Implementação da política de 
ensino fundamental: um estudo 
de caso na esfera municipal 
2011/2012 | sulivan Desirée Fischer

Inovação da gestão e mudança 
cultural: um estudo em uma 
organização não-governamental 
2011/2012 | simone Ghisi Feuerschütte

Mobilização de recursos nas Organizações 
da Sociedade Civil da Grande Florianópolis 
2011/2012 | Maria Carolina Martinez Andion

O Gespública como propulsor 
das mudanças organizacionais 
2011/2012 | Aline Regina santos

Políticas públicas e o engajamento entre 
governo, instituições de pesquisa, empresas 
e sociedade em ações para a inovação: 
um estudo comparativo entre o Brasil, 
a Coréia e os Estados Unidos 
2011/2012 | Micheline Gaia Hoffmann

Coprodução do bem público, accountability 
e controle social: interações conceituais 
e manifestações na administração 
pública em Santa Catarina 
2011/2012/2013 | Paula Chies schommer

O mercado imobiliário de Florianópolis na 
perspectiva da Nova Sociologia Econômica 
2011/2012/2013 | Enio Luiz spaniol

A relação jurídico-administrativa 
como forma de conferir publicidade 
substancial aos serviços públicos 
2012/2013 | Rodrigo Bousfield

As competências dos egressos do Curso de 
Administração Pública da Udesc Esag 
2012/2013 | Patrícia Vendramini

Contribuição para o desenvolvimento 
sustentável de projetos de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) na área de 
suinocultura em Santa Catarina 
2012/2013/2014 | Janice Mileni Bogo

Os clássicos da política pública: concentração 
e isolamento das comunidades epistêmicas 
do Brasil, México, EUA e União Europeia 
2012/2013 | Leonardo secchi

Vínculos entre professores e funcionários 
de universidades públicas e privadas: 
uma pesquisa comparativa 
2012/2013 | Ana Paula Grillo Rodrigues

O marketing no serviço público municipal: 
da filosofia à prática gerencial 
2012/2013/2014 | Aline Regina santos

Departamento de administração Pública
Projeto | Período | Professor Coordenador
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Relações entre governo, universidade 
e empresas em ações em prol da 
inovação no Estado de Santa Catarina 
2012/2013/2014 | Micheline Gaia Hoffmann

Elaboração de ferramentas de 
apoio ao processo de inovação 
em empresas (Finep) 
2012/2013/2014 | Micheline Gaia Hoffmann

Capital social dos empreendedores da 
indústria criativa da Região Sul do Brasil 
2012/2013/2014 | Maurício Custódio Serafim

Metodologia de indicadores de avaliação 
quali-quantitativos para o ensino público 
estadual - Educação Básica 
2012/2013/2014 | simone Ghisi 
Feuerschütte

O mercado imobiliário no Distrito-Sede 
de Florianópolis na perspectiva 
da Nova Sociologia Econômica 
2013/2014 | Enio Luiz spaniol

Nível de participação em arenas 
deliberativas: estudo quase-experimental 
sobre fatores determinantes 
2013/2014 | Leonardo secchi

Sociedade civil e inovação social 
na esfera pública 
2013/2014 | Maria Carolina Martinez Andion

Engajamento cidadão na coprodução 
de bens e serviços em saúde e 
segurança pública em Florianópolis 
2013/2014 | Paula Chies schommer

Metodologia para avaliação qualitativa 
das competências de diretores de escolas 
públicas estaduais de Santa Catarina 
2013/2014 | simone Ghisi Feuerschütte

A competência do diretor escolar para 
uma gestão autônoma e democrática das 
escolas públicas de educação básica 
do Estado de Santa Catarina 
2013/2014 | sulivan Desirée Fischer
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Estabilização do consumo e ganhos 
de bem-estar através da 
diversificação internacional de riscos 
2010/2011/2012 | Nelson da silva

Racionamento de Crédito e Crises Financeiras 
2011/2012 | Ana Paula Menezes Pereira

Um estudo sobre as vantagens competitivas 
dos arranjos produtivos catarinenses
2011/2012 | Daniel Augusto de souza

Diferencial entre os rendimentos do 
trabalho da indústria de tecnologia 
na região sul do Brasil 
2011/2012 | Patricia Bonini

Infraestrutura e crescimento econômico 
regional: o efeito da pavimentação de 
rodovias interestaduais sobre atividade 
econômica municipal na Região Sul
2012/2013 | Adriano de Amarante

O papel da hipótese de expectativas 
na solução dos modelos de equilíbrio 
geral com viés inflacionário da 
política monetária discrionária 
2012/2013/2014 | Patricia Bonini

Avaliação dos programas de inserção 
internacional de micro e pequenas empresas 
catarinenses no âmbito do Sebrae/SC 
2012/2013/2014 | Marco Antônio seifriz

Um estudo econométrico-espacial sobre 
o processo de formação de clusters 
econômicos catarinenses por meio do 
consumo industrial de energia elétrica 
2013/2014 | Daniel Augusto de souza

Assimetria de informação e 
política monetária brasileira 
2013 | Marcelo de Carvalho Griebeler

Efeito extravasamento dentro dos 
aglomerados industriais locais no Estado de 
Santa Catarina: elasticidade de uma medida 
de atividade industrial centro-periferia 
2013/2014 | Adriano de Amarante

A relação entre os indicadores de liberdades 
individuais e econômicas e a criatividade 
2013/2014 | Ana Paula Menezes Pereira

Departamento de Ciências econômicas
Projeto | Período | Professor Coordenador
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CALLIPOLIs – Grupo de Pesquisa de 
Política Pública e Desenvolvimento
Líder: Leonardo secchi
Nº Pesquisadores: 11
Callipolis é o grupo de pesquisa em Políticas 
Públicas e Desenvolvimento, cujos estudos se-
guem as seguintes orientações: a indissociabi-
lidade da política e da administração na busca 
pela realização e alcance dos valores societá-
rios publicamente definidos; as abordagens 
teóricas que informam a política pública; o 
contexto das políticas públicas, envolvendo 
seus principais atores, instituições, idéias e 
instrumentos; o processo de policy-making, 
em termos da formulação, implementação e 
avaliação de políticas específicas.

Grupos de Pesquisa 

Ensino de Administração e 
Aprendizagem Organizacional 
Líder: NérioAmboni
Nº Pesquisadores: 6
Este grupo de pesquisa tem três focos de inte-
resse: o de Ensino de Administração, a Aprendi-
zagem e a Mudança nas Organizações de forma 
inter-relacionada. No Ensino de Administração 
procura-se estudar e pesquisar as diferentes 
correntes epistemológicas, teóricas e metodoló-
gicas que fundamentam, mais especificamente, 
as áreas profissionalizantes Na aprendizagem 
e a mudança estratégica nas organizações em 
níveis estratégico, organizacional, grupal e in-
dividual, enfatiza-se os estudos e as pesquisas, 
destacando as perspectivas epistemológicas 
tradicionais e contemporâneas, referenciais te-
óricos e metodológicos que podem incentivar a 
reflexão e a elaboração quadros com dimensões 
de análise, visando o desenvolvimento de pes-
quisas futuras. Nesta perspectiva, o Ensino de 
Administração, a Aprendizagem e a Mudança 
nas Organizações é compreendido e analisado 

como um processo não linear, fundamentado na 
visão multiparadigmática e da complementari-
dade, frente aos diferentes contextos internos 
e externos. Diversas perspectivas epistemológi-
cas podem ser utilizadas para se entender a di-
nâmica do processo de ensino, da aprendizagem 
e da mudança nas organizações e na sociedade. 

Ergonomia, sistema de 
Produção e Acessibilidade 
Líder: José Luiz Fonseca da silva Filho
Nº Pesquisadores: 02
Interessa ao grupo de pesquisa identificar 
o comportamento das variáveis dos siste-
mas produtivos, que participam do proces-
so de competitividade da organização e as 
suas ligações e dependências; determinar 
a influência das inovações tecnológicas no 
desempenho dos sistemas produtivos; de-
senvolver novas formas de gestão dos sis-
temas produtivos; pesquisar a ergonomia e 
a produtividade do trabalho; desenvolver 
pesquisas sobre o comportamento dos se-
res humanos no trabalho e tratar das ques-
tões da acessibilidade no trabalho.
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GEA – Grupo de Economia Aplicada 
Líder: Ana Paula Menezes Pereira
Nº Pesquisadores: 05
Os pesquisadores neste grupo tem como ob-
jetivo elaborar trabalhos científicos na área 
de economia aplicada, de preferência teórico-
-quantitativos. Os resultados das pesquisas 
desenvolvidas serão publicados em anais de 
congressos e periódicos científicos da área da 

economia e afins. As linhas de pesquisa 
do curso são Macroeconomia e 

Negócios Internacionais e Mi-
croeconomia e Organizações, 
onde os projetos em ambas 
as linhas procuram explo-
rar métodos quantitativos, 
especialmente, através da 
utilização da econometria 

aplicada.

GEPEM – Grupo de Estudos 
e Pesquisas de Marketing
Líder: Jane Iara Pereira da Costa
Nº Pesquisadores: 08
O grupo tem como objetivo o desenvol-
vimento de estudos e pesquisas que en-
volvam as áreas de Marketing, Serviços, 
Turismo e Hospitalidade com foco nos 
setores privado e público. Os resultados 
alcançados por meio de metodologias 
científicas visam aplicação em organiza-
ções dentro de uma perspectiva de eficá-
cia e competitividade.

LabGEs – Laboratório de 
Tecnologias de Gestão 
Líder: Carlos Roberto De Rolt
Nº Pesquisadores:04
Em termos gerais, interessa aos pesquisadores do 
LAbGES analisar a aplicação e os impactos das tec-
nologias computacionais nas organizações, com o 
objetivo prático de desenvolver modelos de refe-
rência para a gestão de sistemas virtuais confiá-
veis. Em termos específicos, interessa ao grupo: (1) 
desenvolver tecnologias de apoio ao trabalho con-
junto entre as organizações; (2)arquitetar sistemas 
para a gestão do conhecimento organizacional; (3) 
projetar infraestrutura para tecnologia e segurança 
da informação; (4) mediar relações de cooperação 
e competição entre empresas 
com o recurso da 
tecnologia com-
putacional.

LABTIC – Laboratório de 
Tecnologias de Informação  
e Comunicação 
Líder: Julíbio David Ardigo
Nº Pesquisadores: 05
Ao LabTIC interessa estudar e pesquisar o uso 
das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) aplicáveis aos campos de gestão e de 
aprendizagem. Especificamente, seus pesqui-
sadores tem se dedicado a: realizar pesquisas 
sobre as TICs para a gestão, a segurança e os 
negócios eletrônicos das organizações; criar, 
implementar e avaliar sistemas informatizados 
na gestão  das organizações e na capacitação 
e aprendizagem. Entre os resultados obtidos 
nas pesquisas e estudos realizados destacam-
-se os seguintes sistemas: POLVO, que é o LMS 
(Learning Management System) utilizado na 
Esag; Foredi, que foi utilizado pela Fapesc para 
recepção eletrônica de projetos de pesquisa;e-
-Survey, que é uma plataforma para aplicação 
e tratamento de pesquisas sociais.
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LOGTEC – Grupo de Pesquisa 
em Logística e Tecnologia 
Líder: Jovane Medina Azevedo 
Nº Pesquisadores: 04
Grupo de Pesquisa LOGTEC (Logística e Tecnolo-
gia) centra-se em pesquisar, estudar e desenvol-
ver atividades de ensino e extensão relativas às 
problemáticas logísticas brasileiras com foco nas 
seguintes temáticas: gerenciamento de risco, re-
siliência, sinal de demanda, gestão da cadeia de 
suprimentos, logística das cidades, canais de dis-
tribuição, gestão de armazéns, mobilidade urbana, 
logística humanitária e inovação tecnológica. O seu 
principal objetivo é gerar e difundir conhecimento 
sobre tais temáticas nos níveis decisórios opera-
cional, tático e estratégico e prover a disseminação 
da ciência, tecnologia e inovação por intermédio 
de publicações científicas em eventos nacionais e 
internacionais, tais como, seminários, congressos e 
periódicos especializados na área.

NIsP – Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Inovações sociais 
na Esfera Pública
Líder: Maria Carolina Martinez 
Andion
Nº Pesquisadores: 09
O Núcleo de Pesquisa e Extensão em 
Inovações Sociais na Esfera Pública 
(NISP) se insere na linha de administra-
ção pública da pós-graduação, focalizan-
do o estudo e o apoio a ações coletivas 
que vêm promovendo inovações sociais 
na esfera pública (de forma institucio-
nalizada 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 agentes para promoção do 
bem público. Em particular, nos interes-
sa desenvolver estudos sobre as redes 
sociais, os empreendimentos que emer-
gem na interface entre a economias pú-
blica e privada, além dos novos formatos 
institucionais que propõem e/ou imple-
mentam políticas públicas e promovem 
o capital social, com vistas a fomentar 
novos estilos de desenvolvimento.

Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento 
de Instrumentos Contábeis e Financeiros 
Líder: Fabiano Maury Raupp 

Nº Pesquisadores: 07
As atividades do grupo deverão resultar no desenvolvimento de mode-

los instrumentais, voltados para um mínimo de três finalidades. 1 - 
facilitação da interpretação dos mecanismos e procedimentos 
usuais na área de mercado de capitais; 2 - elaboração e adap-
tação de sistemas de orçamento empresarial simplificados 

para aplicação em pequenas e microempresas locais; 3 - diag-
nóstico e interpretação de fontes potenciais para a formação 

de renda da população local, através da economia formal e/
ou informal que possam resultar na necessidade de desen-
volvimento de modelos próprios para o acompanhamento 

contábil e econômico-financeiro. A linha de pesquisa está vin-
culada ao desenvolvimento de tecnologias e sistemas organi-

zacionais e deverá resultar em contribuições para diversas áreas.
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strategos – Organizações e 
Estratégia 
Líder: Graziela Dias Alperstedt 
Nº Pesquisadores: 10
O grupo de pesquisa STRATEGOS (Orga-
nizações e Estratégia) centra-se no cam-
po da Estratégia Organizacional e dos 
Estudos Organizacionais. Seu principal 
objetivo é fortalecer o aprofundamento 
do conhecimento sobre as organizações, 
por meio do desenvolvimento de pes-
quisas científicas a partir de perspecti-
vas teóricas inovadoras com repercus-
sões em termos de desenvolvimento 
econômico, político e social no âmbito 
regional, nacional e internacional. Preo-
cupa-se com o conhecimento das orga-
nizações e com os seus desafios e pro-
blemas internos e externos vivenciados 
na sua relação com o ambiente. Nesse 
sentido, desenvolve estudos e pesquisas 
sobre organizações e estratégia a partir 
de diferentes níveis de análise.

Interessa ao grupo de pesquisa Poli-
teia estudar e compreender a copro-
dução de bens e serviços públicos em 
rede, envolvendo a participação ativa 
da burocracia pública, de governantes, 
cidadãos e organizações empresariais 
e associativas. Entre os temas traba-
lhados em pesquisas do grupo, estão: 
Coprodução de bens e serviços públi-
cos; Gestão em rede; Mudança e Ino-
vação; Sistemas e processos de gestão; 
Accountability; Gestão Pública; Res-
ponsabilidade Social; Terceiro Setor. 

sAPIENTIA – Grupo de Estudos das 
Transformações Organizacionais: 
Relações de Trabalho e sociedade 
Líder: Clerilei Aparecida Bier 
Nº Pesquisadores: 09
Interessa a este GP, estudar e pesquisar sob a ótica 
estratégico-gerencial, as mudanças e transforma-
ções que acometem as organizações privadas, 
públicas e do terceiro setor ante o paradigma da 
pós-modernidade, as mudanças nas relações de 
poder e as práticas emancipatórias. Nesse senti-
do os estudos desenvolvidos pelo grupo Sapientia 
inserem-se no âmbito das ações e estratégias que 
reconfiguram drasticamente o ambiente e a estru-
tura das organizações na atualidade, assim como as 
formas de gestão das mesmas e sua sustentabilida-
de. Para tanto, focar-se-á os estudos e pesquisas re-
alizados pelo GP, especialmente no questionamento 
das relações de Poder desde duas vertentes: no âm-
bito das organizações e no da Sociedade. 

POLITEIA – Coprodução do Bem Público sob a ótica de 
Accountability, Responsabilidade social e Terceiro setor 
Líder: Paula Chies schommer 
Nº Pesquisadores: 12
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Reconhecimentos recebidos
Prêmios, bolsas e destaques

bolsa de Produtividade 
em Pesquisa 2011
Profª Graziela Dias Alperstedt obteve bolsa de 
produtividade em Pesquisa do CNPQ - nível 2, 
em 2011.

Prêmio jabuti 2011
Profª Paula Chies Schommer recebeu o Prêmio 
Jabuti em 2011, por um capítulo publicado na 
coletânea Interdisciplinaridade em Ciência, 
Tecnologia & Inovação, obtendo o 3º lugar na 
Categoria Educação.

bolsa do Programa elaP 2011
Morgana Gertrudes Martins Krieger, aluna do 
mestrado profissional em Administração e 
orientanda da Profa. Maria Carolina Martinez 
Andion obteve bolsa do Programa Emerging 
Leaders in the American Program (ELAP), con-
cedida pelo governo canadense para realizar 
período sanduíche e aprofundar sua pesquisa 
Legitimidade das Organizações da Socieda-
de Civil na Université du Québec à Montréal 
(UQAM), em 2011.

Menção honrosa no 2º Congresso 
de Iniciação Científica e Pós-Graduação 
– CiCPG em 2012, na unisinos
Recebida pelo Projeto Inovação da Gestão e 
Mudança Cultural: um estudo em uma orga-
nização não-governamental, coordenado pela 
professora Simone Ghisi Feuerschütte, do qual 
participaram os bolsistas de iniciação científi-
ca Jorge Braun Neto e Luciano Busatto.

Prêmio no 2º Congresso de 
Pesquisa Previdenciária em 2012
O artigo do egresso do Mestrado Profissio-
nal em Administração, Jean Jacques Dressel 
Braun, orientado pela Profª Clerilei Aparecida 
Bier, obteve o 2º lugar no concurso promovido 
no 2º Congresso de Pesquisa Previdenciária 
(CPP), realizado pela Associação de Institui-
ções de Previdência Estaduais e Municipais 
(Abipem), em 2012.

Melhor artigo SeMead 2012 (fea/uSP)
O egresso do Mestrado Profissional em Admi-
nistração, João Paulo Bittencourt, orientando 
da Profª. Simone Ghisi Feuerschütte, teve seu 
artigo da dissertação premiado como Melhor 
Artigo da Área Temática Administração Pública 
no XV Semead 2012 (Seminário em Adminis-
tração da USP/SP) - Alianças Intersetoriais: po-
tencialidades e desafios nas relações entre or-
ganizações do terceiro setor e o poder público.

Melhor artigo SeMead 2013 (fea/uSP)
As Prof.as Micheline Gaia Hoffmann, Simone 
Ghisi Feuerschütte e o Bolsista Pesquisador 
Roberto Fabiano Fernandes, atuantes no Pro-
jeto de Pesquisa Elaboração de Ferramentas 
de Apoio ao Processo de Inovação em Em-
presas (Finep), receberam o prêmio de Me-
lhor Artigo da Área Temática Inovação e Fator 
Humano, no XVI Semead 2013 (Seminário em 
Administração da USP/SP) – Fatores Organiza-
cionais que afetam a Inovação: análise de um 
portfólio de artigos.
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Prêmios de Iniciação Científica

2010
1º Lugar: Douglas Ruschel
Projeto de pesquisa: Implementação de polí-
ticas públicas: com ou sem policy orientation
Coordenador: Prof. Francisco G. Heidemann
 
2º Lugar: Marina Coelho Xavier
Projeto de pesquisa: A relação entre o precei-
to da estabilidade e a gestão por competên-
cias: possibilidades e limites para o avanço da 
gestão de pessoas na administração pública
Coordenadora: Prof.ª Simone Ghisi Feuerschütte

2011
1º Lugar: Marina Coelho Xavier
Projeto de pesquisa: A relação entre o precei-
to da estabilidade e a gestão por competên-
cias: possibilidades e limites para o avanço da 
gestão de pessoas na administração pública
Coordenadora: Prof.ª Simone Ghisi Feuerschütte

2º Lugar: Adriele Vera Ferreira
Projeto de pesquisa: Gestão ambiental e atua-
ção no mercado externo
Coordenadora: Profª. Graziela Dias Alperstedt

2012
1º Lugar:Marco Aurélio Ferrari Filho
Projeto de pesquisa: Mobilização de recursos 
nas organizações da sociedade civil da Grande 
Florianópolis
Coordenadora: Profª. Maria Carolina Martinez 
Andion

2º Lugar (em ordem alfabética):
André Catapan
Projeto de pesquisa: Processo de construção 
e de legitimação do estado da arte das fer-
ramentas de gestão em organizações de base 
tecnológica e do setor elétrico na Grande Flo-
rianópolis, Estado de Santa Catarina
Coordenador: Prof. Nério Amboni

Bruna Monteiro Maurício
Projeto de pesquisa: Fishing Alone: uma in-
vestigação do capital social na comunidade da 
Costa da Lagoa
Coordenador: Prof. Maurício Custódio Serafim

Paula Cristiane Gianini Reis
Projeto de pesquisa: Fishing Alone: uma in-
vestigação do capital social na comunidade da 
Costa da Lagoa
Coordenador: Prof. Maurício Custódio Serafim

Ricardo Marques Duarte
Projeto de pesquisa: Formulação, sistematiza-
ção e análise de Indicadores de sustentabilida-
de regional- SDR Grande Florianópolis – como 
base para proposição de políticas públicas
Coordenador: Prof. Valério Alécio Turnes

2013
1º Lugar: Marco Aurélio Ferrari Filho
Projeto de pesquisa: Vínculos entre professo-
res e funcionários de universidades públicas e 
privadas: uma pesquisa comparativa
Coordenadora: Prof.ª Ana Paula Grillo Rodrigues

2º Lugar (em ordem alfabética):
Marina Campos Silva
Projeto de pesquisa: Coprodução do bem pú-
blico, accountability e controle social: intera-
ções conceituais e manifestações na adminis-
tração pública
Coordenadora: Prof.ª Paula Chies Schommer

Paula Cristiane Gianini Reis
Projeto de pesquisa: Capital social dos empre-
endedores da indústria criativa da região sul 
do Brasil
Coordenador: Prof. Maurício Custódio Serafim

2012

2013

2013
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Convênios, contratos e parcerias 
Convenente | objeto | Resultados

AssOCIAÇÃO EsCOLA suPERIOR  
DE PROPAGANDA E MARKETING 
– EsPM (sÃO PAuLO/sP) 
Estabelecimento de ações básicas de coope-
ração técnico-científica nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão, em regime de parceria 
entre a Udesc e a ESPM.
1) Realizar cursos, eventos, palestras e semi-
nários voltados ao desenvolvimento e aper-
feiçoamento de docentes, discentes e técni-
cos-administrativos; 2) Desenvolver projetos 
de ensino, pesquisa e extensão alinhados aos 
interesses de ambas as partes; 3) Formular 
propostas para editais de fomento nas áreas 
de interesse dos Convenentes; 4) Realizar in-
tercâmbio acadêmico entre docentes e discen-
tes das duas instituições.
ReSultaDoS
Mobilidade acadêmica de alunos de pós-gra-
duação. Participação de professores da ESPM 
em eventos da pós-graduação da Udesc Esag 
(palestras, seminários, assessorias) 

CORPO DE BOMBEIROs MILITAR 
DE sANTA CATARINA 
Convênio para desenvolvimento de ativida-
des acadêmico-científicas, em regime de par-
ceria entre a Udesc/Esag e o CBMSC (cursos 
de pós-graduação, pesquisas, atividades de 
ensino e extensão), de acordo com o interesse 
e demandas das entidades conveniadas.
Realização dos Cursos de Pós-Graduação lato 
sensu: 
1) Especialização em Gestão Pública com ên-
fase à Atividade de Bombeiro Militar, como 
parte integrante do Curso de Comando e Esta-
do-Maior – CCEM (2013)
2) Especialização em Gestão Pública: Estudos 
Estratégicos no Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina – parte do Curso de Altos Estu-
dos Estratégicos – CAEE (início em novembro 
de 2013)
ReSultaDoS
Realização de dois cursos de pós-graduação 
lato sensu: Formação de 22 Especialistas em 
Gestão Pública (ênfase à atividade de bom-
beiro militar) no CBMSC. Formação de 20 Es-
pecialistas em Gestão Pública (estudos estra-
tégicos) no CBMSC, em 2014.54



55

CENTRO uNIVERsITáRIO PARA O 
DEsENVOLVIMENTO DO ALTO VALE 
DO ITAJAí, uNIDAVI – RIO DO suL (sC)
Convênio para desenvolvimento de ativida-
des acadêmico-científicas compartilhadas 
pelas duas instituições (Udesc-Unidavi), espe-
cificamente para o desenvolvimento do Cur-
so de Especialização em Gestão Acadêmica e 
Universitária para os servidores da Unidavi.
Curso foi iniciado em julho de 2013, sob a co-
ordenação do Prof. Nério Amboni, da Esag.
ReSultaDoS
Formação de 30 especialistas em Gestão Aca-
dêmica e Universitária em 2014. 

TRIBuNAL DE CONTAs DO EsTADO 
DE sANTA CATARINA – TCE/sC
Convênio e contrato firmado para desenvol-
vimento  do projeto de pesquisa Metodologia 
de Indicadores de Avaliação Quali-quantita-
tivos para o Ensino Público Estadual – Edu-
cação Básica (ainda em desevonvolvimento, 
término em julho/2014). O estudo visa sub-
sidiar o TCE/SC na avaliação da eficácia da 
aplicação dos recursos financeiros aportados 
pelo Estado à política de Educação Básica em 
Santa Catarina, compreendendo os seguintes 
objetivos específicos: a) levantar indicadores 
quali-quantitativos de avaliação da educa-
ção básica, adequados aos objetivos do TCE/
SC; b) aplicar indicadores quali-quantitativos 
em escolas públicas estaduais catarinenses; 
c) validar os indicadores de avaliação quali-
-quantitativos; d) consolidar a metodologia 
com os indicadores de avaliação; e) apresen-
tar a metodologia de indicadores de avalia-
ção para o TCE/SC. 
ReSultaDoS
Elaboração de uma Metodologia de Indicado-
res a ser utilizada pelo Tribunal de Contas do 
Estado para avaliar, qualitativa e quantitati-
vamente, a aplicação dos recursos públicos 
em Educação Básica em Santa Catarina.

CENTRO DE INVEsTIGAÇÃO EM 
sOCIOLOGIA ECONôMICA E DAs 
ORGANIzAÇõEs  – sOCIus – DA 
uNIVERsIDADE TéCNICA  
DE LIsBOA (PORTuGAL) 
Estabelecimento de ações básicas de Coope-
ração Técnico-Científica nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão, em regime de parceria 
entre a Udesc e o Socius, visando ampliar e 
aperfeiçoar a capacidade de ensino, pesquisa 
e extensão entre as partes. 
ReSultaDoS
Realização do Estágio Pós-Doutoral da Profª. 
Drª. Luciana de Abreu Ronconi, em 2012. Par-
ticipação de professores da pós-graduação da 
Udesc Esag em eventos e atividades científicas 
junto à Universidade (Profªs Maria Carolina An-
dion, Graziela Dias Alperstedt).

FuNDAÇÃO EsCOLA DE GOVERNO (ENA), 
FLORIANóPOLIs (sC) 
Estabelecer relações e reforçar intercâmbios 
entre a ENA e a Udesc no domínio da formação 
e do desenvolvimento funcionários no âmbito 
da implementação da nova Escola de Adminis-
tração Pública do Estado de Santa Catarina.
ReSultaDoS
Desenvolvimento do curso de Pós-Graduação 
lato sensu Especialização em Estudos Estra-
tégicos em Administração Pública (CEEAP), 
em 2010/2011. Formação de 14 Especialistas 
(servidores públicos) em estudos estratégi-
cos. Desenvolvimento de cursos de aperfeiço-
amento/atualização para servidores públicos 
com a participação de professores 
da Udesc Esag (ministrantes e 
coordenação).
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PREFEITuRA DE sANTA 
ROsA DE LIMA (sC) 
Estabelecimento de parceria entre a Udesc e 
o Município de Santa Rosa de Lima para de-
senvolvimento de atividades de Cooperação 
Técnico-Cientifica, visando ampliar e aper-
feiçoar atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão; concessão de Bolsas de Estágio pelo 
Município para alunos regularmente matricu-
lados nos cursos de nível superior da Udesc.
ReSultaDoS
Desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
extensão, com a participação dos professores 
Valério Alécio Turnes e Emiliana Debetir. 

uNIVERsIDAD COMPLuTENsE 
DE MADRI (EsPANHA)
Promover o desenvolvimento de colaboração 
acadêmica, científica e cultural e promover a 
cooperação entre suas várias Faculdades, Es-
colas Universitárias, Departamentos, Institu-
tos e Centros de Pesquisa.
ReSultaDoS 
Visita e realização de seminários para alunos 
e professores da Udesc Esag com professores 
renomados da Universidade espanhola, sob a 
coordenação da Profª da Esag, Clerilei Apare-
cida Bier, em 2010. 

uNIVERsIDADE FEDERAL DE 
sANTA CATARINA E FEDERAÇÃO 
DAs INDúsTRIAs DO EsTADO 
DE sANTA CATARINA
Parceria para o apoio institucional aos proje-
tos de pesquisas entre a Ufsc, Udesc e Fiesc, 
visando aplicar instrumento de pesquisa para 
levantamento de dados e informações sobre 
o nível de maturidade do sistema de gestão 
ambiental das pequenas, médias e grandes 
empresas industriais do estado de Santa Cata-
rina e gestão ambiental e internacionalização 
de empresas brasileiras.
ReSultaDoS
Projeto de pesquisa (em desenvolvimento), 
coordenado pela Profª Graziela Dias Alper s-
tedt, da Udesc Esag.  

uNIVERsIDADE COMuNITáRIA 
DA REGIÃO DE CHAPECó – 
uNOCHAPECó (CHAPECó, sC)
Estabelecimento das condições básicas de 
atuação conjunta da Udesc e a Unochapecó, 
no intuito específico de viabilizar a imple-
mentação de cooperação pedagógica, técnica, 
científica e cultural, visando proporcionar o 
intercâmbio do processo de ensino e apren-
dizagem, a parceria em projetos de pesquisa 
e extensão e a integração dos cursos oferta-
dos por ambas as IES.
ReSultaDoS
Parceria entre a Udesc, através da Esag, e a 
Unochapecó, representada pela área de Ci-
ências Sociais Aplicadas – ACSA, na gestão 
acadêmico-científica e técnica da Revista de 
Gestão Organizacional – RGO, que semestral-
mente divulga o conhecimento científico e 
tecnológico em forma de artigos e resenhas 
no campo da Administração, Ciências Econô-
micas e Contabilidade. A Revista foi avaliada 
em 2012 como periódico B2 no Qualis Capes. 
9 edições publicadas no período 2010-2013.
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uNIVERsIDADE FEDERAL DE 
sANTA CATARINA – uFsC, ATRAVés 
DO CuRsO DE Pós-GRADuAÇÃO 
EM ADMINIsTRAÇÃO (CPGA)
Parceria para desenvolvimento conjunto e in-
tegração de ações acadêmico-científicas no 
âmbito dos programas de pós-graduação em 
administração da Ufsc e da Udesc (pesquisas, 
ensino, seminários, etc.).
ReSultaDoS
Participação de alunos dos mestrados em 
disciplinas de ambos os cursos. Desenvol-
vimento de pesquisas integradas pelos Gru-
pos de Pesquisa do CPGA/Ufsc (Nord) e da 
Udesc Esag (Nisp). Realização de eventos 
científicos (seminários, encontros) promo-
vidos em parceria pelos grupos de pesquisa  
Nord e Nisp. Desenvolvimento de palestras 
pelos professores dos programas de pós-
-graduação em eventos de ambas as univer-
sidades. Participação de professores da Esag 
em bancas de mestrado e doutorado do Ppga/
Ufsc e vice-versa.

EDITORA CONCEITO EDITORIAL 
Regular a cooperação técnico-científica entre 
a Udesc e a Editora Conceito Editorial, nas 
áreas de atuação e interesses comuns, respei-
tadas as legislações específicas de cada par-
tícipe e que regulem a matéria, no intuito de 
viabilizar parceria para a publicação de livros 
cujo os autores pertençam a comunidade uni-
versitária da Udesc, sem contraprestação fi-
nanceira. 
ReSultaDoS
Publicação de obras de autoria de professores 
da Esag: Profª Emiliana Debetir, 2013.

TRIBuNAL DE JusTIÇA 
DE sANTA CATARINA  
(CONTRATO) 
Concepção de projeto de desenvolvimento de 
arquitetura organizacional e modelagem de 
processos de trabalho da Corregedoria-Geral 
de Justiça de Santa Catarina, compreendendo 
o mapeamento, análise e proposta de melho-
rias dos processos de trabalho e rotinas, em 
conformidade com as especificações contidas 
no projeto Básico.
ReSultaDoS
Projeto coordenado pelo Prof. da Esag Everton L. 
Pellizaro de L. Cancelier, para realizar a modela-
gem dos processos organizacionais: diagnósti-
co dos processos de trabalho, rotinas, definição  
de atividades, etc. em setores espe cíficos da 
organização.
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A extensão na Udesc 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 es-
paço 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). A Uni-
versidade possui uma política sólida e arrojada 
de apoio à extensão, investindo em bolsas para 
os alunos e financiando as ações propostas pe-
los professores, por meio de editais.

Na Esag, a extensão vem ampliando o seu 
espaço e qualificando a sua atuação, estando 
inserida no percurso dos alunos da graduação 
e da pós-graduação. A cada semestre, por meio 
de uma oficina, a extensão é apresentada ao 
aluno que ingressa na Esag para estimular e 
oportunizar sua participação em uma experi-
ência extensionista, seja como bolsista ou como 
voluntário. A atuação dos alunos na extensão 
pode ocorrer em qualquer momento do curso, 
seja como bolsista, voluntário ou participante 
e estes podem validar as horas na extensão 
como créditos de atividades complementares, 
além de receber o prêmio da extensão, no mo-
mento de conclusão do curso. 

As ações de extensão - sejam elas progra-
mas, projetos, eventos, cursos, prestação de 
serviços ou publicações - são propostas a cada 
ano pelos professores por meio dos editais, com 
financiamento da Udesc, ou a qualquer tempo, 
contando também com recursos externos. De 
2010 a 2013, buscou-se ampliar o número de 
professores, técnicos e alunos do Centro envol-
vidos nas ações, além de orientar a extensão 
por uma visão estratégica que privilegiou qua-
tro direcionamentos complementares: (1) uma 
ação programática, interdepartamental e in-
terdisciplinar; (2) em atendimento a demandas 

reais da sociedade catarinense, com foco em 
resultados que transformem a realidade das 
comunidades, (3) a partir da atuação por meio 
de parcerias e redes; (4) de forma articulada 
com o ensino e a pesquisa.  

A ação programática diz respeito à valo-
rização dos programas interdepartamentais 
e interdisciplinares, envolvendo pelo menos 
três ações de extensão cada, com continui-
dade e com foco em resultados transforma-
dores. No período de 2010 a 2013, isso sig-
nificou a consolidação e o fortalecimento de 
programas já existentes como a Esag Sênior 
e o Laboratório de Aprendizagem em Ser-
viços Públicos (Lasp) e a formalização e/ou 
criação de novos importantes programas de 
extensão com o envolvimento dos departa-
mentos, como por exemplo: o Escritório de 
Projetos (PMO Esag), no departamento de 
Administração, desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
o Observatório de Conjuntura Econômica, no 
departamento de Ciências Econômicas, além 
do Esag Comunidade e o Habilis, no depar-
tamento de Administração Pública. Todos 
esses programas possuem ações que se de-
senvolvem de forma articulada com outros 
departamentos (além daquele de origem) e 
com parceiros externos e também envolvem 
abordagens interdisciplinares, fazendo pon-
tes com as disciplinas da graduação e da pós-
-graduação e a pesquisa dos três cursos.

As ações promovidas têm sua origem prio-
ritária nas demandas reais da sociedade ca-
tarinense, com foco em resultados que trans-
formem a realidade das comunidades. Isso 
implica no reforço às parcerias já existentes e 
a consolidação e formalização de novas par-
cerias, convênios e contratos, seja nas ações 
financiadas pela Udesc, seja em novas ações 

extensão
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que foram viabilizadas graças à mobilização 
de recursos junto aos parceiros. Dentre essas 
ações que envolveram a captação de recursos 
externos, pode-se destacar:
• O “Curso de Gestão da Transparência para Or-

ganizações da Sociedade Civil”, com duração 
de 100 horas, realizado em 2011 pelo Pro-
grama Esag Comunidade, em parceria com o 
Instituto Comunitário Grande Florianópolis 
(ICom), formando gestores de 25 organizações 
da sociedade civil da região.

• Os Cursos de “Avaliação Econômica de Proje-
tos Sociais” e de “Formação Básica para Ava-
liadores” realizados em parceria com a Fun-
dação Itaú Social. O primeiro curso ocorreu 
em 2010, com duração de 120 horas, sendo 
voltado para a formação de 30 gestores de 
projetos sociais de organizações públicas, 
privadas e não governamentais. O segundo 
curso ocorreu em 2011 e foi replicado em 
2013, com algumas reformulações, formando 
duas turmas de cerca de 30 alunos cada e en-
volvendo a avaliação de 15 projetos sociais.

• O “Curso de Gestão de Cooperativas” de-
senvolvido em 2011 e 2012, com duração 
de 180 horas, em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), o Banco do Brasil (BB), O Incra e a 
Terra Forte, que possibilitou a formação de 
50 gestores de pequenas cooperativas liga-
das à agricultura familiar e 10 consultores, 
que acompanharam essas cooperativas na 
elaboração de seus planos de desenvolvi-
mento institucionais.

• O “Programa de Atualização de Gestores” que 
inclui três ações de extensão, com duração 
de 248 horas, voltadas pra formação de 42 
gestores públicos que atuam nas secretarias 
municipais da Prefeitura de Blumenau e que 

ocorrerá em 2014.
Todas essas ações permitiram, além de 

atender às demandas da sociedade, promover 
a formação complementar e a prática profis-
sional dos alunos envolvidos, bem como gerar 
novas tecnologias e metodologias de ensino/
aprendizagem.

Esses exemplos também ilustram a diretriz 
estratégica de uma atuação por meio do esta-
belecimento de parcerias e de redes. No perío-
do de 2010 a 2013 foram firmados 12 Termos 
de Cooperação Técnica com instituições locais, 
regionais e nacionais e quatro contratos de 
prestação de serviços, envolvendo a extensão, 
os quais são detalhados mais adiante nesse re-
latório. Esse direcionamento se traduz também 
na intensa participação de membros da equipe 
da extensão, de professores e de alunos exten-
sionistas em diferentes redes, fóruns e eventos 
locais, regionais e nacionais ligados às suas te-
máticas de atuação, seja no âmbito científico 
ou da prática. 

Um relevante exemplo consiste na inicia-
tiva dos professores Valério Aécio Turnes e 
Paula Chies Schommer e seus bolsistas que, 
no âmbito do Lasp, desenvolveram uma ação 
em articulação com o Movimento por Cidades 
Justas e Sustentáveis, de âmbito internacio-
nal, que deu origem a um novo programa de 
extensão com início em 2014: o Observató-
rio Floripa Cidadã. O Programa contempla-
do pelo Edital Proex 2014 do Mec envolve 
a criação de um observatório de indicadores 
de desenvolvimento territorial em Florianó-
polis e está sendo desenvolvido em parce-
ria com o Movimento Floripa Te Quero Bem. 
Desse modo, com a articulação por meio de 
parcerias e redes, o conhecimento científico 
soma-se aos saberes locais, promovendo ino-
vações sociais que resultam em novas solu-



60

Relatório de Gestão e Sustentabilidade eSaG 2010-2013

ções para os problemas regionais.
Finalmente, e não menos importante, a inte-

gração entre extensão, ensino e pesquisa, tem 
sido estimulada em cada uma das ações promo-
vidas. Nesses quatro anos, temos buscado for-
talecer a ideia de que o professor pode integrar 
a sua prática de ensino, pesquisa e extensão, in-
serindo essa última nas atividades da sua disci-
plina e no grupo de pesquisa do qual faz parte. 
Nesse sentido, busca-se estimular a formação 
de Núcleos Comuns que possam trabalhar com 
temáticas integradas, em sintonia com as áreas 
estratégicas dos projetos pedagógicos da gra-
duação e da pós-graduação, conforme prevê a 
política de Extensão da Udesc. Essa articulação 
tem avançado nos últimos anos, quando pude-
mos atestar a inserção da extensão no próprio 
currículo dos cursos. Algumas iniciativas desta-
cam-se nesse sentido: 
• No departamento de Administração: as dis-

ciplinas gestão de projetos I e II, ministradas 
pelo Professor Leandro Costa Schmitz, no 7º e 
8o termos, que deu origem ao Projeto “Geren-
ciamento de Projetos sociais”. Este envolve o 
planejamento e a execução de projetos de mo-
bilização de recursos pelos alunos para apoiar 
instituições sociais da região. A gestão de pro-
jetos é uma área estratégica na graduação e na 
pós-graduação e também na pesquisa da Esag, 
estando inserida nas linhas de pesquisa do Nú-
cleo Strategos.

• No departamento de Administração Pública: (1) 
a disciplina de desenvolvimento comunitário, 
ministrada pelo professor Daniel Moraes Pi-
nheiro, que inclui ações do Programa Esag Co-
munidade no seu Plano de Ensino, envolvendo 
alunos do 7º termo; (2) a disciplina Teoria e Prá-
tica, ministrada pela professora Sulivan Desirée 
Fischer, que deu origem ao projeto “Laboratório 
de Consultoria de Procedimentos em Serviços 
Públicos” vinculado ao LASP, envolvendo alunos 
do 8º termo. Além disso, destaca-se a inserção 
dos programas Esag Comunidade e Lasp nas 
plataformas dos Núcleos de Pesquisa da Esag: o 
Nisp e o Politéia, respectivamente.

• No departamento de Ciências Econômicas: o 
programa de extensão Observatório de Con-
juntura Econômica tem uma articulação tanto 
com o ensino, quanto com a pesquisa, estando 
inserido no Grupo de Pesquisa em Economia 
Aplicada (GEA).
Além dos principais direcionamentos estraté-

gicos mencionados, outras diretrizes foram con-
cretizadas, em coerência com o planejamento 
feito no início da gestão. A seguir sintetizamos 
os principais resultados em cada dessas diretri-
zes, além de apresentar os principais números e 
ações no âmbito da extensão no período.

Os avanços foram importantes nesses qua-
tro anos e só foram possíveis graças ao forte 
engajamento e a colaboração de cada um dos 
professores, técnicos, alunos, parceiros e pes-
soas da comunidade envolvidos com a exten-
são. São eles, que no dia a dia, tornam possível 
fazer uma extensão de qualidade e geradora 
de reais transformações na sociedade. Mas os 
desafios ainda são muitos... Temos um enorme 
potencial que ainda pode ser mais aproveita-
do no Centro. Isso implicaria uma necessária 
ampliação do número de bolsas de extensão, 
além de uma articulação mais efetiva com os 
Planos Pedagógicos e Curriculares (PPC) dos 
cursos de graduação e da pós-graduação, de 
modo que mais alunos da Esag possam inte-
grar a extensão no seu percurso de formação. 
A relação com a comunidade também pode ser 
ainda mais estreita, com uma devolução dos 
resultados alcançados pela extensão, de modo 
a ampliar a transparência das ações desenvol-
vidas. Nesse sentido, um sistema de avaliação 
das ações de extensão pela comunidade come-
çou a ser implantado em 2013, devendo ser 
aprimorado nos próximos anos. Essas são al-
gumas das nossas sugestões para a nova ges-
tão que inicia, no desejo que elas possam ser 
inspiradoras para dar continuidade ao desen-
volvimento da extensão na Esag.

Profa Dra Maria Carolina Martinez Andion
Diretora de Extensão 2010-2014
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Diretrizes prioritárias e principais 
resultados da extensão
Valorização da extensão, promovendo 
a integração entre pesquisa, ensino, 
gestão e comunidade
• Apoio à Proex na revisão da política de 

extensão da Udesc, simplificando e me-
lhorando procedimentos e obtendo uma 
maior valorização da prática de extensão 
da Universidade.

• Ampliação do número de ações e qualifi-
cação das ações de extensão desenvolvi-
das na Esag (tanto com custos como sem 
custos). Ampliação de 21 ações em 2010 
para 35 em 2013. Realização de 22 ações 
sem ônus no período, incluindo dois cur-
sos e um programa de extensão com cap-
tação de recursos externos.

• Ampliação do número de professores co-
ordenadores de ações de extensão (de 13 
em 2010 para 24 em 2013) e de alunos 
envolvidos com a extensão (bolsistas, 
de 10 em 2010 para 15 em 2013, mas 
principalmente, de voluntários de 12 em 
2010 para 40 em 2013).

• Promoção de ações semestrais integradas 
à pesquisa e ao ensino para recepção dos 
calouros do Centro, divulgando e sensibi-
lizando acerca da diversidade de oportu-
nidades para inserção à vida acadêmica, 
de forma a agregar valor a sua formação 
profissional.

• Formação de nova comissão da extensão 
com representação de dois professores 

por departamento.
• Reestruturação do Centro Integrado de 

Pesquisa e Extensão (Cipex), com mudan-
ça e redesenho do espaço e ampliação de 
equipamentos.

• Apoio à Proex na elaboração da Resolu-
ção No 006/2012 do Consuni e que trata 
da Criação e Funcionamento de Empresas 
Juniores na Udesc. Apoio na qualificação 
da Esag Jr. como empresa junior no âmbi-
to da Udesc pela Resolução nº 046/2013 
e assinatura pelo Reitor do Termo de Per-
missão de Uso do espaço da Udesc pela 
Esag Jr. em 11/11/2013. Homologação 
pelo Concentro da Esag Jr. como progra-
ma de extensão da Esag em 16/12/2013.

• Reestruturação do Grupo Conviver Esag, 
com realização de inúmeras atividades 
a cada ano (detalhadas nas páginas 78 e 
79), estimulando a convivência no Centro.

• Difusão e mobilização dos alunos e pro-
fessores da Esag para participação no 
projeto Rondon.

• Organização e apoio a eventos e ativida-
des promovidas pela Proex/Udesc rela-
cionados à extensão, como os Encontros 
de Extensão e o Jiudesc.

• Divulgação e estímulo aos docentes da 
Esag para participação no edital Proext 
do Mec, o que resultou na aprovação de 
dois programas e um projeto encaminha-
dos pelo Centro para 2014.
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Integração, relação continuada e 
agregação de valor para a comunidade
• 12 convênios e 04 contratos firmados no 

período, além de diversas parcerias cons-
tituídas em cada uma das ações.

• Mobilização de mais de R$ 480 mil por 
meio de editais de fomento e contratos 
pelos professores do Centro para financia-
mento das ações de extensão no príodo.

• Implantação de sistema de avaliação da 
satisfação dos participantes (comunida-
de) e de elaboração de indicadores de re-
sultados pelas ações de extensão. 

• Maior ênfase na demanda das comunida-
des quando do planejamento das ações 
de extensão, buscando uma articulação 
entre as expertises do Centro e as neces-
sidades da região. Isso resultou na criação 
de novas ações estimuladas pelas deman-
das externas, financiadas pelo Besc ou 
por recursos externos.

• Produção de diversos materiais didáticos, 
tecnologias sociais e metodologias inova-
doras pelas equipes das ações de exten-
são do Centro, às quais alimentam e são 
alimentadas pelas disciplinas de gradua-
ção e do mestrado.

Legitimidade e visibilidade da udesc 
Esag, por meio de uma extensão 
forte e geradora de conhecimento, 
de resultados e de impacto para a 
comunidade interna e externa
• Reforço à comunicação institucional interna 

e externa, com atualização do site, criação 
do blog da extensão (extensaoesag.blogs-
pot.com), criação da fanpage da extensão e 
de um mailing para divulgação das ações, 
além da criação de blogs das ações de ex-
tensão pelos coordenadores das mesmas.

• Elaboração de relatórios bimensais de 
atividades da extensão, incluindo infor-
mações sobre as ações desenvolvidas 

e realização de reuniões semestrais de 
acompanhamento com os coordenadores.

• Melhoria do sistema de avaliação das 
ações pelo Centro, deixando mais explí-
citos os critérios de avaliação adotados 
pelos avaliadores ad-hoc.

• Maior articulação entre as ações de exten-
são do Centro e a rádio Udesc, inclusive 
com a promoção de programas semanais 
na rádio, tais como: “Nas Entrelinhas”, 
pelo Lasp, e “Atitudes Empresariais”.

Agilidade e simplificação com  
resultado valorativo para a  
comunidade interna e externa
• Mapeamento, análise e redesenho dos flu-

xos dos processos envolvidos no desen-
volvimento das atividades de extensão. 

• Difusão dos fluxos (para submissão de 
ações, realização de pagamentos e con-
vênios/contratos) e seus respectivos for-
mulários junto aos departamentos e dis-
ponibilização no site da extensão.

• Ampliação e qualificação da equipe de ex-
tensão da Esag que atualmente atua nos 
dois turnos, com a chegada de duas novas 
técnicas e um bolsista de apoio discente, 
além da coordenadora da extensão.

Apoio à Direção Geral na criação 
de política e sistema de gestão 
da Responsabilidade 
socioambiental na udesc Esag
• Coordenação da elaboração do Relató-

rio de Gestão e Sustentabilidade da Esag 
2010-2013.

• Incentivo a incorporação de ações  de res-
ponsabilidade socioambiental junto às di-
ferentes ações de extensão e Grupo Con-
viver, bem como o desenvolvimento de 
ações em colaboração como, por exemplo, 
a mobilização pelo Dia Mundial Sem Car-
ro em 2011, 2012 e 2013.
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ReCuRSoS MobilizaDoS PaRa açÕeS De eXtenSão 
Via ContRatoS e foMento eXteRno eM R$

em reais 2010 2011 2012 2013 total
Contratos  R$ 83.660,00  R$ 138.211,76 R$ 221.871,76

Edital PROEXT 

2014 Mec    R$ 266.290,00 R$ 266.290,00

Total  R$ 85.671,00  R$ 406.514,76 R$ 488.161,76

núMeRo De açÕeS De eXtenSão

números da extensão

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2010         2011         2012         2013

21

9

4

24
26

35

9
5

8
6 5

9

Programas (pelo menos três ações)
Ações de extensão isoladas
Total de ações de extensão

PRofeSSoReS CooRDenaDoReS 
De açÕeS De eXtenSão

Número de professores coordenadores 
de ações de extensão

25
20
15
10

5
0

2010         2011         2012         2013

13 14
16

24

DiSCenteS PaRtiCiPanteS 
De açÕeS De eXtenSão

60

50

40

30

20

10

0
2010         2011         2012         2013

22

12
10

25

52

8

17

35

17

Bolsistas | Voluntários | Total

55

40

15

ReCuRSoS inVeStiDoS Pela 
uDeSC eM bolSaS De eXtenSão
Em R$

2010         2011         2012         2013

36
mil

61,2
mil

61,2
mil

60
mil

ReCuRSoS inVeStiDoS Pela 
uDeSC naS açÕeS De eXtenSão
Em R$

2010         2011         2012         2013

27.900,00

43.727,45
44.168,00

47.800,00

Fonte: Coordenação de Extensão 2013
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ações de extensão | Programas 
PRoGRaMa | DeSCRição | CooRDenação | PaRCeiRoS | PRinCiPaiS ReSultaDoS | PúbliCo

EsAG sêNIOR (2010-2013)
http://Esagsr.blogspot.com.br/
Programa de atualização em administração, de 
duração de um ano, voltado para pessoas de 
meia idade, com foco na formação para o em-
preendedorismo, para o exercício do volunta-
riado e para o planejamento de vida e carreira.
Micheline Hoffmann (2010-2011)
Giselle de Meira Kersten (2012-2013)
PaRCeiRoS Escola do Ministério Público; Ins-
tituto Comunitário da Grande Florianópolis 
(ICom); Casa da Criança do Morro da Peniten-
ciária; Vonpar Bebidas; Cidade Universitária 
Pedra Branca.
PRinCiPaiS ReSultaDoS Formação de 187 alu-
nos de 2010 a 2013
PúbliCo Pessoas acima de 45 anos com 2º 
grau completo

LABORATóRIO DE APRENDIzAGEM 
EM sERVIÇOs PúBLICOs (LAsP) 
(2010-2013)
http://lasp-Esag.blogspot.com.br/
Laboratório para geração de conhecimento, 
aplicação prática, experimentação e difusão 
no campo da administração pública, envol-
vendo docentes, discentes, técnicos, gestores 
públicos e a comunidade. 
Ênio Luiz Spaniol (2010-2012)
Patrícia Vendramini (2013)
PaRCeiRoS MP/SC; RF; CGU; PM de Itapema; SDR 
de Itajaí; PM de Florianópolis; Observatório So-
cial de Florianópolis; Secretaria da Fazenda SC; 
Receita Estadual; Câmara de Vereadores de São 
José; TC/SC; Fecam; Ufsc; Forum Permanente 
de Combate à Corrupção; PMI; SMS de Floria-
nópolis; TV da Assembleia Legislativa SC; Rádio 
Udesc; Instituto Nacional de Estudos  e Pesqui-
sas Nacionais Anísio Teixeira.
PRinCiPaiS ReSultaDoS Realização de diversos 
eventos voltados para educação fiscal e cida-
dã. Formação de conselheiros municipais de 
sáude em 2013. Programa “Conexão Pública” 
em parceria com a TV AL de Florianópolis e do 
Programa “Gestão em Foco” em parceria com 
a TV AL de São José, contando com a partici-
pação de diversos professores e acadêmicos.
Programa “Nas Entrelinhas” na Rádio Udesc 
sobre temas ligados à administração pública. 
PúbliCo Comunidade acadêmica; Instituições 
públicas e privadas e organizações da socie-
dade civil; Lideres políticos e comunitários.
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TECNOLOGIA DE GEsTÃO DA 
COPRODuÇÃO E EMPREGABILIDADE
 (2010-2011) 
Constituído por três projetos: a) Tecnologia 
básica na comunidade; b) Gestão da rede de 
coprodução; c) Gestão de sistemas de respon-
sabilidade socioambiental. A proposta foi a de 
criação de um espaço de interação que possi-
bilitou a superação da dicotomia teoria-prática 
e ensino-pesquisa, na qual os participantes do 
programa e seus parceiros na comunidade local 
formavam uma comunidade de aprendizagem.
Maria Ester Menegasso
PaRCeiRoS Prefeitura Municipal de Balneário 
Camboriu; Centro Acadêmico de Administra-
ção Pública de Balneário Camboriu (CAAP); 
União das Associações Comunitárias (UAC); 
Associação Comercial e Industrial de Balneá-
rio Camboriu (ACIBC); Centro de Educação de 
Jovens e Adultos Doutel de Andrade (CEJA); 
Associação de Aposentados e Pensionistas de 
Balneário Camboriú (AAPBC); Centro de Edu-
cação Superior da Foz do Itajaí (CESFI). 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Construção de um es-
paço de referência para o Curso de Adminis-
tração Pública por meio de palestras e ativi-
dades promovidas pelo Programa 
PúbliCo Líderes Comunitários; Funcionários 
Públicos; Membros de Associações Comunitá-
rias; Gestores de ONG; Acadêmicos do Curso 
de Administração Pública.

CENTRO DE 
DEsENVOLVIMENTO 
EM FINANÇAs (2010) 
Teve como foco a formação e o apoio à co-
munidade profissional e empresarial, além 
de interessados em geral na área de finan-
ças. Além disso,  deu suporte para o site do 
Curso de Ciências Econômicas, alimentando-
-o com informações.
Lisandro Fin Nishi 
PaRCeiRo Traders em Ação 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Elaboração de apostila 
de avaliação de empresas por índices padroni-
zados; Curso de Economática; Oficina de intro-
dução ao mercado de capitais; Palestra de ava-
liação de empresas por índices padronizados.
PúbliCo Comunidade acadêmica da Udesc e 
externa; Profissionais em finanças; Comunida-
de em geral.
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EsCRITóRIO DE PROJETOs 
– PMO EsAG (2011-2013)
http://www.pmoEsag.com.br/
Desenvolvido em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, visa apoiar as se-
cretarias no atendimento às demandas públi-
cas da cidade, por meio da elaboração de pro-
jetos, da captação de recursos, da análise de 
viabilidade econômico-financeira e do geren-
ciamento de projetos. O objetivo é aproximar 
os acadêmicos e professores às demandas pú-
blicas e legítimas dos municípios. 
Leandro Costa Schmitz (2011-2012)
Carlos Roberto De Rolt (2013) 
PaRCeiRoS Prefeitura Municipal de Florianó-
polis
PRinCiPaiS ReSultaDoS Apoio na elaboração 

de projetos; Realização de 2 edições do Cur-
so de Elaboração de Projetos, formando cer-
ca de 50 pessoas; Realização de 2 edições 
do Workshop de Projetos, formando cerca 
de 160 pessoas; Mobilização de cerca de R$ 
19.990.617,92 em recursos.
PúbliCo Comunidade acadêmica; Secretarias 
da Prefeirura de Florianópolis; Organizações 
da sociedade civil.

EsAG COMuNIDADE (2011-2013)
http://Esagcomunidade.blogspot.com.br/
Visa fortalecer o laço entre a Udesc Esag e a 
comunidade,  por meio do apoio a organiza-
ções da sociedade civil (OSCs), do fortaleci-
mento da rede social local e da promoção da 
cidadania e do desenvolvimento comunitário. 
É composto pelos projetos: (i) Redes Sociais, 
voltado para o apoio ao desenvolvimento ins-
titucional de OSCs; (ii) Cidadania é Direito que 
visa popularizar noções de direito e cidadania 
à população; (iii) e o Projeto Esag Socioam-
biental que promove ações de desenvolvi-
mento comunitário e voltadas para sustenta-
bilidade dentro e fora da Universidade.
Maria Carolina Martinez Andion (2011)
Denise Pinheiro (2012)
Daniel Pinheiro (2013) 
PaRCeiRoS ICom; Instituto Voluntários em 
Ação (IVA) Centro Cultural Escrava Anastácia 
(CCEA); Instituto Padre Vilson Groh (IVG) ; Fun-
dação Itaú Social (FIS); Universidade Federal 
de Santa Catarina (Ufsc); Centro Comunitário 
da Ponte do Imaruim (CCPI); Instituto Guga 
Kuerten (IGK); Programa Esag Sênior; Asso-
ciação de Moradores de Ratones; Secretaria 
Estadual de Educação; MP/SC; OAB/SC; TJ/SC; 
Procon/SC; Crea/SC;Jornal O Carona; ACIF.

PRinCiPaiS ReSultaDoS Curso gestão de trans-
parência para OSCs, formando 25 gestores de 
OSCs que se inseriram no Portal Transparência 
(www.portaltransparencia.com.br) em 2011; 2 
turmas do curso de extensão para formação de 
avaliadores, envolvendo cerca de 50 acadêmi-
cos e 05 professores que aprenderam e aplica-
ram a metodologia de avaliação econômica de 
projetos junto a 15 projetos sociais em 2011 e 
2013; Realização de diversas oficinas e semi-
nários; Guia Conhecendo o investidor social da 
Grande Florianópolis; Realização de 14 turmas 
do Curso Noções de Direito, com formação de 
264 pessoas; Diversas ações de mobilização 
pela sustentabilidade e de desenvolvimento 
comunitário promovidas junto a comunidades 
em Florianópolis e em Balneário Camboriú, en-
volvendo alunos, professores e técnicos.
PúbliCo Gestores de organizações da socie-
dade civil, gestores públicos e privados que 
atuam em projetos sociais; Acadêmicos; Co-
munidades. 
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HABILIs ATELIê DE 
ECONOMIA E FINANÇAs 
(2012-2013)
http://programahabilis.blogspot.com.br/
Desenvolve atividades nas áreas de economia 
e finanças, com vistas a decifrar o economês 
e desmistificar o mercado de capitais para a 
sociedade, A proposta também contempla a 
divulgação de indicadores econômico-finan-
ceiros para a comunidade, bem como a elabo-
ração de um boletim de conjuntura (integrado 
com o Programa de Extensão Observatório 
Econômico). Pretende-se também comple-
mentar os estudos dos acadêmicos nas áreas 
de economia e finanças, por meio de oficinas, 
mini-cursos e palestras. 
Ivoneti Ramos 
PaRCeiRoS Prefeitura de Biguaçu; Secretaria 
de Educação de Palhoça; Banco do Empreen-
dedor; Icespe
PRinCiPaiS ReSultaDoS Oficinas: (1) Leitura de 
Indicadores Municipais que formou 35 pesso-
as; (2) Gestão de Fluxo de Caixa, com partici-
pação de 14 gestores de ONGs; (3) Boletim de 
Conjuntura que formou 40 pessoas; Momen-

to Tricô no Hall da Esag que contou com 120 
acadêmicos participantes como organizadores 
e expositores dos temas nas suas três edições 
edições. Foi também realizado uma edição 
do Programa nas Entrelinhas na Rádio Udesc; 
Agenda de Finanças Pessoais  (entregues a 
105 participantes dos cursos-oficinas); Site do 
Programa Habilis e página no Facebook (137 
amigos); Curso-oficina de Planejamento Fi-
nanceiro Pessoal contou com 105 participan-
tes em quatro edições.
PúbliCo Prefeitura de Biguaçu; Secretaria de 
Educação de Palhoça; Banco do Empreende-
dor; Icespe; Empreendedores; Comunidade 
em geral.

OBsERVATóRIO DE CONJuNTuRA  
ECONôMICA (2012-2013)
http://observatorioeconomicoEsag.blogspot.
com.br/
Gera informações referentes aos indicadores 
de produção e de preços, com vistas a equa-
cionar o déficit de informações referentes à 
conjuntura econômica dos municípios catari-
nenses e do estado de Santa Catarina. 
Adriano de Amarante (2012)
Fernando Pozzobon (2013) 
PaRCeiRoS Celesc Distribuição S.A. 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Elaboração boletim 
mensal de análise comparativa entre índice do 
custo de vida de Florianópolis e variáveis ma-
croeconômicas; Divulgação dos boletins atra-
vés de eventos na Celesc, Udesc Esag e Cav/
Udesc; Criação do blog do programa http://
observatorioeconomicoEsag.blogspot.com.br/; 

Divulgação dos boletins no site do programa 
e pela Federação de Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc).
PúbliCo Famílias; Empresários; Estudantes da 
área de ciências sociais aplicadas; Investido-
res e planejadores públicos.
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uDEsC DE BRAÇOs ABERTOs (2013)
Promoveu a troca cultural entre a comunida-
de da Udesc Esag, os alunos estrangeiros do 
Campus I da Udesc e a comunidade externa. 
O programa visava à interação entre pessoas 
de diferentes culturas, de modo a propiciar a 
aprendizagem de línguas e o contato com no-
vas experiências, estudando de forma compa-
rativa e prática as diversas realidades vividas 
pelos participantes. 
Prof.ª Clerilei Aparecida Bier 
PaRCeiRoS Escolas Públicas de Florianópolis; 
Universidades estrangeiras conveniadas com 
a  Udesc.
PRinCiPaiS ReSultaDoS Recepção dos alunos 
estrangeiros e promoção dos apadrinhamen-
tos; Realização de Oficina em parceria com o 
NDI da Ufsc; Realização de passeios e eventos 
com os alunos estrangeiros.
PúbliCo Comunidade acdêmica e externa; Alu-
nos em mobilidade acadêmica do Campus I da 
Udesc.

EMPREsA JuNIOR DE ADMINIsTRAÇÃO 
DA EsAG –EsAG JR
(sem ônus)
http://Esagjr.com.br/
Visa formalizar o funcionamento da Esag Jr, 
com 20 anos de atuação, por meio de inserção 
da mesma nas atividades de extensão univer-
sitária, de acordo com Resolução No 006/2012 
do CONSUNI e que trata da Criação e Funcio-
namento de Empresas Juniores na Esag.
Marco Antônio Seifriz 
PaRCeiRoS Vide parte de mobilização estudan-
til neste relatório (páginas 93 a 97).
PRinCiPaiS ReSultaDoS Vide parte de mobiliza-
ção estudantil neste relatório (página 93 a 97).
PúbliCo Micro, pequenas e médias empresas, 
organizações governamentais e não governa-
mentais.

PROGRAMA DE ATuALIzAÇÃO DE 
GEsTOREs PARA O DEsENVOLVIMENTO 
MuNICIPAL (2013-2014)
(sem ônus) 
Programa de formação que visa capacitar 42 
gestores estratégicos (secretários e diretores 
gerais) da Prefeitura Municipal de Blumenau 
na área da administração pública. O programa 
terá duração de 12 meses, envolvendo 248h 
(duzentos e quarenta e oito horas), sendo 
120h (cento e vinte horas de aula), 64h (ses-
senta e quatro horas) de trabalho de campo e 
64h (sessenta e quatro horas) de seminários 
de socialização do trabalho de campo.  
Aline Regina Santos
PaRCeiRoS Prefeitura Municipal de Blumenau
PRinCiPaiS ReSultaDoS Elaboração e assinatura 
de contrato com a Prefeitura de Blumenau para 
início do programa em fevereiro de 2014
PúbliCo 42 gestores estratégicos das diversas 
secretarias e órgãos da Prefeitura municipal 
de Blumenau
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PRojeto | DeSCRição | CooRDenação | PRinCiPaiS ReSultaDoS

CONHECENDO O ADMINIsTRADOR 
PúBLICO (2010) 
Teve como foco a disseminação da importân-
cia do profissional administrador público e 
seu papel na sociedade. 
Leonardo Secchi 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Participação no Progra-
ma Conversas Cruzadas (TVCOM); Organização 
do Ciclo de palestras do Dia do Administrador 
Público; Participação do III Seminário Regional 
de Administração Pública e Desenvolvimento 
com a organização da palestra “A importância 
do Administrador Público como Propulsor do 
Desenvolvimento”; Produção de folders físico 
e eletrônico; Elaboração de um website: www.
administradorpublico.org.br.

CuRsO DE AVALIAÇÃO ECONôMICA 
DE PROJETOs sOCIAIs (2010) 
Curso oferecido pela Fundação Itaú Social em 
parceria com o Instituto Comunitário Grande 
Florianópolis (ICOM) e com a Esag, tendo como 
objetivo a capacitação de gestores de projetos 
sociais e políticas públicas na metodologia de 
avaliação de impacto e retorno econômicos de 
projetos sociais.  
Maria Carolina Martinez Andion 
PRinCiPaiS ReSultaDoS O projeto oportunizou 
a formação de 30 gestores de organizações da 
sociedade civil, além de alunos e professores 
envolvidos nos seminários. A partir do curso 
houve um fortalecimento do vínculo de par-
ceria com ao Fundação Itaú Social, permitindo 
novas edições do curso.

CuRsOs EM PARCERIA COM A ENA 
(2010-2011)
(sem ônus)
Foram oferecidos três cursos desenvolvidos 
em parceria com a Fundação Escola Nacional 
de Administração Pública (ENA) de Santa Cata-
rina de até 180h, voltados para a formação de 
servidores públicos muncipiais, nos seguintes 
temas: 1. Cooperação internacional e condu-
ção de projetos; 2. Capacitação em recursos 
humanos e administração da função pública; 
3. Curso de capacitação em desenvolvimento 
gerencial.
Leonardo Schimitz
Simone Ghisi Feuerschütte
Graziela Dias Alperstedt
Nério Amboni 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Formação de cerca de 
90 servidores públicos de diversas secretarias 
do Estado

CADERNOs DE ECONOMIA REGIONAL 
(2010)
Produção e difusão de uma série de “Cader-
nos de economia regional”. Cada volume foca-
lizou uma região ou localidade específica para 
caracterizar qualitativa e quantitativamente 
suas principais atividades econômicas. 
Patrícia Bonini 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Elaboração de um ca-
derno para divulgação do número de entrantes 
e formados em cursos de nível superior, entre 
2007 e 2009, nas três principais regiões do es-
tado em uma análise do mercado de trabalho.
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PROJETO CORREDOR CuLTuRAL DE 
FLORIANóPOLIs (2010/2011) 
Teve sua origem na necessidade de revitaliza-
ção do centro histórico atrelado ao fomento 
do setor de artesanato local. Visava a  imple-
mentação de um circuito de atividades lúdicas 
que compreendem pontos históricos culturais 
importantes para a cidade como o Mercado Pú-
blico, Largo da Alfândega, Museu Cruz e Sou-
za, Praça Fernando Machado, Catedral, tendo 
como extremos a Praça XV de Novembro e o 
Parque da Luz. Tratava-se de revitalizar o cen-
tro histórico de Florianópolis, principalmente, 
nos finais de semana, resgatando a cultura lo-
cal, objetivando, desta forma, fomentar o turis-
mo cultural e a geração de renda direta e indi-
reta para uma parcela da população local que 
explora o artesanato e o turismo como meio de 
subsistência.  
Clerilei Aparecida Bier
Leandro Costa Schmitz 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Publicação nos Cader-
nos Ebape  do artigo “Sociedade, empresa e 
governo: uma experiência de implementação 
de um novo paradigma de democracia parti-
cipativa”; Realização de cursos de capacitação 
dos artesãos articulado com parceiros, especi-
ficamente Banco do Brasil e Senac; Mobiliza-
ção e parceria com a prefeitura Municipal de 
Florianópolis, Associação Amigos do Parque 
da Luz, Banco do Brasil, ONG Floripa Amanhã, 
dentre outros parceiros estratégicos; Consoli-
dação da Feira Arte Floripa na Praça XV de 
Novembro em dois dias da semana.

EsAG ENCENA (2011)
http://Esagencena.blogspot.com.br/
Formação de um grupo de teatro formado por 
professores e alunos da Esag, servidores da 
Udesc e comunidade em geral. Visava possibi-
litar aos participantes momentos de integra-
ção, aliados à reflexão sobre questões teóri-
cas e situações organizacionais, comumente 
vivenciadas na administração.  
Aline Regina Santos 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Realização de oficinas 
com dramaturgo Gil Guzzo; Montagem de es-
petáculo e realização de apresentações com 
debates e reflexão sobre o contexto da cor-
rupção com base na dramaturgia.

AGRICuLTuRA FAMILIAR 
ENERGIA RENOVáVEL (2011) 
Buscou auxiliar no desenvolvimento e imple-
mentação de ferramentas e estratégias de ges-
tão e monitoramento do Projeto Roda D’água. 
Iniciativa da ONG catarinense Acolhida na Co-
lônia, o Projeto Roda D’água, tem por objetivo 
geral a revitalização de tecnologias de apro-
veitamento hídrico, térmico e energético na 
agricultura famílias, por meio do emprego de 
fontes renováveis de energia.
Valério Aécio Turnes 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Visitas técnicas aos 
agricultores e entidades parceiras; Melhoria 
na qualidade de vida de 20 famílias envolvi-
das; Organização do seminário “Energia para 
o Futuro”.

EsAGuIANOs – REDE DE 
RELACIONAMENTO DE 
FORMANDOs E EGREssOs (2011)
Promoveu uma rede de relacionamento forma-
da pelos formandos e ex-alunos da Udesc Esag 
(Esaguianos). Essa rede permitiu a instituição o 
estabelecimento e manutenção de um canal de 
comunicação com os egressos.
Arnaldo José de Lima 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Elaboração e fanpage 
da Esag no Facebook; Levantamento de todos 
os formados, desde 1969 e inserção no site 
da Udesc Esag; Elaboração de perfil da Esag 
no Twitter.
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GERENCIAMENTO DE PROJETOs 
sOCIAIs NA PRáTICA (2010-2013)
(sem ônus)
Possibilita aos alunos do 7º e 8º termos do 
curso administração empresarial (vespertino 
e noturno) vivenciarem o gerenciamento de 
projetos, atendendo a demandas concretas de 
organizações sociais da região. Nesse sentido, 
os alunos planejam e implementam projetos 
sociais, beneficiando instituições do terceiro 
setor, governamentais e comunidades envol-
vidas com suas atividades. 
Leandro Costa Schmitz 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Fornecimento de  ma-
terial e equipamentos para a digitalização de 
livros para uso na Associação Catarinense de 
Integração dos Cegos (ACIC), em Florianópo-
lis. Reforma da infraestrutura física da Casa 
de Cáritas, beneficiando a rotina das crianças 
que são atendidas pela instituição. Reforma da 
infraestrutura física do Comosg, beneficiando 
toda a comunidade do bairro Saco Grande, em 
Florianópolis. Reforma física da Casalar Emaús, 
localizada no bairro Santa Mônica, incluindo 
pintura, renovação de móveis e equipamentos. 

ECOEFICIêNCIA EsAG 
(2011-2012)
https://twitter.com/EcoEsag
Buscou estimular comportamentos ecologica-
mente prudentes e uma postura de gestão ba-
seada nos princípios da ecoeficiência e da res-
ponsabilidade socioambiental, valorizando o 
potencial de alunos, técnicos e professores da 
Esag para trabalharem de forma colaborativa 
pela sustentabilidade no Centro.
Daniel Moraes Pinheiro 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Instalação de bicicletá-
rio na Udesc Esag; Instalação de oito coletores 
de resíduos recicláveis na Esag; Elaboração de 
relatório de estágio nas ações do próprio pro-
jeto descrevendo e testando o uso da metodo-
logia “Turma Carbono Zero”; Realização de trei-
namento, em conjunto com a Comcap para 12 
colaboradores terceirizados da Esag; Conscien-
tização ecológica da comunidade acadêmica.

CAMPEõEs DA VIDA E CARTILHA 
DE DIVuLGAÇÃO DE REsuLTADOs 
(2011-2013) 
Realização de processo de avaliação de impac-
to das do Projeto Campeões da Vida condu-
zido pelo Instituto Guga Kuerten e realização 
de cartilha sobre aspectos observados como 
relevantes na ação de extensão mencionada - 
nas temáticas de educação, saúde, cidadania e 
meio ambiente. A Cartilha teve como público 
alvo a Comunidade do Morro do Quilombo, no 
bairro Itacorubi, Florianópolis, SC.
Emiliana Debetir 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Formação de banco de 
dados com informações sobre participantes do 
programa e seus familiares; Elaboração de siste-
ma e Indicadores de avaliação de impacto; Re-
alização de avaliação e elaboração de relatório; 
Realização, impressão e difusão de cartilha edu-
cativa para Comunidade do Morro do Quilombo.

Reforma da cobertura da associa-
ção de catadores de lixo ACARELI, 
em Forquilhinhas/SJ. Reforma e 
equipamentos para sala multimídia e auditório 
da instituição Família Sustentável, no Abraão. 
Construção do muro de contenção da Associa-
ção Escrava Anastácia, em Florianópolis. Com-
pra de equipamentos, camas e reforma na Ala 
Oncológica do Hospital Infantil Joana de Gus-
mão. reforma de instalações no Lar Recanto 
do Carinho. Construção de parte do banco de 
leite materno do Hospital Universitário. aqui-
sição de equipamentos e reformas nas Alas de 
Queimados e Oncológica do Hospital Joana de 
Gusmão. Reforma na sede da Associação Novo 
Alvorecer. Revitalização do Centro de Referên-
cia Especializado para População em Situação 
de Rua (Centro POP) de Florianópolis. Reforma 
da sede e compra de acessórios para a Associa-
ção Atlética Esportiva Infantil Vento Sul. Aqui-
sição de novo veículo e ações de apoio à Orga-
nização Bem Animal. Aquisição de câmara fria 
para agricultores familiares associados a Rede 
Ecovia, em parceria com o Centro de Estudos e 
Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro).
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FERRAMENTAs TECNOLóGICAs 
APLICADAs À ADMINIsTRAÇÃO 
E GERêNCIA (2011 e 2013)
Promoveu conhecimento teórico e prático so-
bre as ferramentas tecnológicas fundamentais 
para os processos de administração e gerência, 
capacitando o profissional para as possíveis 
adversidades do mercado de trabalho. Tal co-
nhecimento foi compartilhado por meio de cur-
sos especializados nas ferramentas do pacote 
Microsoft Office disponibilizadas nos laborató-
rios da Udesc Esag.
Julio da Silva Dias 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Capacitação de 40 alu-
nos na utilização de ferramentas tecnológicas 
Excel e Sphinx, em parceria com a Universida-
de São José.

CuRsO FORMAÇÃO EM GEsTÃO 
DE PEQuENAs COOPERATIVAs 
(2011 e  2012)
(sem ônus) 
Programa de Formação de  gestores e  consul-
tores de cooperativas com duração de 180 ho-
ras distribuídas em 13 m3ses. Fruto da parce-
ria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), o Banco do Brasil, o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), o INCRA 
e a Terra Forte Ltda. A formação aliou teoria 
e prática, incentivando incentivou o acompa-
nhamento da implementação dos conteúdos 
ministrados e dos Planos de desenvolvimen-
to Institucionais nas cooperativas, de modo a 
fortalecê-las.
Valério Alécio Turnes 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Formação de 50 ges-
tores de pequenas cooperativas de diferentes 
regiões e setores do estado de Santa catarina; 
Elaboração dos Planos de Desenvolvimento 
Institucionais (PDIs) pelas  22 cooperativas 
participantes; Preparação de 10 consultores 
que acompanharam o desenvolvimento e a 
implementação dos PDIs pelas cooperativas. 

CONsuLTORIA DE 
PROCEDIMENTOs (2012) 
Teve como objetivo sistematizar conhecimen-
tos teóricos e práticos adquiridos ao longo 
do curso de Administração pública no atendi-
mento a demandas de uma organização, en-
volvendo alunos do 8º termo do curso de ad-
ministração pública e sendo desenvolvido em 
parceria com a secretaria municipal de Saúde 
de Florianópolis.
Sullivan Desirée Fischer 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Com as atividades de 
Avaliação do Planejamento da Secretaria de 
Saúde de Florianópolis, foram identificados 
vários pontos de melhoria nos processos in-
ternos. Com as atividades de Mapeamento de 
Processos, houve reflexão sobre as atividades 
desenvolvidas na SMS pelos gestores e mu-
danças e melhorias nos processos mapeados, 
refletindo na prestação dos serviços de saúde 
no município. Com as atividade de modela-
gem para gestão de documentos e banco de 
dados, os gestores passaram a realizar um 
controle mais efetivo das atividades elevando 
os padrões de gestão dos serviços prestados. 
Com o evento de boas práticas, promoveu-se 
a manutenção das boas práticas na instituição, 
auxiliando o novo governo durante e após a 
transição governamental; promovendo a me-
lhoria de qualidade na Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis, levantando e gerando 
um banco de boas práticas em saúde; divul-
gando as boas práticas em seu interior e para 
seus parceiros, para a população e outras or-
ganizações que tenham interesse em aprimo-
rar suas práticas.

ATITuDEs EMPREsARIAIs 
(2012 e 2013)
http://atitudesempresarias.blogspot.com.br/
Programa de rádio apresentado, semanalmen-
te, pela Rádio Udesc, com foco na competiti-
vidade empresarial. Consiste em um progra-
ma de entrevista - debate, onde um âncora 
(professor da Esag) debate com um convidado 
externo (empresário). O programa tem uma 
hora de duração divididos em dois blocos: o 
primeiro dedicado a situação presente e o se-
gundo a situação futura. 
Prof. José Luiz Fonseca da Silva Filho 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Realização de mais 
de 100 programas semanais; Organização de 
uma publicação  com 
o conteúdo das entre-
vistas realizadas.
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V ENCONTRO NACIONAL DE PEsQuIsADOREs 
EM GEsTÃO sOCIAL – ENAPEGs (2011)
O evento teve por tema ‘Gestão Social como Caminho 
para a Redefinição da Esfera Pública’ e ocorreu 26 e 28 
de Maio de 2011 no Recanto Chempagnat em Florianó-
polis. Contou com a participação de integrantes da Rede 
de Pesquisadores em Gestão Social (RGS), acadêmicos de 
diversos estados brasileiros, bem como gestores sociais e 
gestores públicos que atuam em governos, organizações 
da sociedade civil e empresas, em áreas de prática e pes-
quisa ligadas à gestão social.
Prof.ª Paula Chies Schommer
PRinCiPaiS ReSultaDoS Participação de 300 pessoas no 
evento; Publicação em Anais eletrônicos no site da Rede de 
pesquisadores em Gestão Social (RGS); Publicação de livro 
“Gestão Social Como Caminho Para Redefinição da Esfera 
Pública” pela editora da Udesc com Anais do evento.

VII ENCONTRO DE  EsTuDOs 
sOBRE EMPREENDEDORIsMO 
DE PEQuENAs EMPREsAs (2012) 

Evento voltado para difundir e a fomentar estudos sobre 
empreendedorismo e gestão de organizações de pequeno 
porte no Brasil. O evento teve  por objetivo proporcionar 
um espaço para a discussão, propagação e divulgação de 
pesquisas e estudos acerca da temática empreendedoris-
mo e gestão de organizações de pequeno porte e foi  re-
alizado de 28 a 30 de março de 2012. E edição de 2012 
será a VII já realizada no Brasil. 
Everton Luis P. Cancellier 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Submissão de 450 trabalhos e apro-
vação de 300 para apresentação no evento; Promoção e 
difusão de pesquisas no âmbito nacional.

ENCONTRO NACIONAL DE EsTuDANTEs DE 
ADMINIsTRAÇÃO PúBLICA - ENEAP (2012)

O XI ENEAP foi realizado em Florianópolis – Santa Catari-
na, entre os dias  16 a 19 de agosto de 2012, com o tema: 
“Brasil em desenvolvimento: Estratégias e desafios para 
gestores públicos” promovendo debates, palestras, integra-
ção entre outros cursos de graduação em Administração 
Pública e áreas afins, de todas as regiões do país. O ENE-
AP 2012 foi organizado pelo Diretório Acadêmico da Esag 
– DAAG, responsável direto pelo evento, e foi organizado 
por estudantes, com o apoio e auxílio do Departamento de 
Administração Pública da Udesc Esag.
Maurício Custódio Serafim 
PRinCiPaiS ReSultaDoS Participação de cerca de 400 estu-
dantes do campo de públicas de diversas regiões do país; 
Apresentação de trabalho científico pelos próprios estu-
dantes através do Prêmio Lice.

eventos
eVentoS | DeSCRição | CooRDenação | PRinCiPaiS ReSultaDoS
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Parcerias, convênios e contratos
PaRCeiRo | inStRuMentoS | PeRíoDo | objeto | ReSultaDoS 
 
AssOCIAÇÃO DOs DIRIGENTEs DE 
VENDAs E MARKETING DE sANTA 
CATARINA - ADVB 
Termo de cooperação técnica 
Desde 2010 até período atual 
objeto Realização de cursos, eventos, pa-
lestras e seminários voltados aos setores de 
mar keting, vendas e gestão. Desenvolvimento 
de projetos de ensino, pesquisa ou extensão 
voltados aos setores de marketing, vendas e 
gestão de Santa Catarina. Formulação de pro-
postas para editais de fomento. Desenvolvi-
mento de outras atividades e ações conjuntas 
para o aprimoramento técnico e profissional.

INsTITuTO COMuNITáRIO DA GRANDE 
FLORIANóPOLIs – ICOM 
Termo de cooperação técnica
Desde 2011 até período atual
Contrato de prestação de serviços
objeto Estágios curriculares e não curricu-
lares. Oferecimento de cursos de extensão 
universitária de interesse de organizações da 
sociedade civil e de investidores sociais. Ela-
boração e implementação de projetos multi-
disciplinares e intersetoriais de ensino e ex-
tensão para a promoção do desenvolvimento 
comunitário. Realização de eventos relaciona-
dos aos temas de interesse. Desenvolvimento 
de pesquisas e publicações conjuntas quando 
de interesse de ambas as partes.
ReSultaDoS Curso de gestão da transparência 
para organizações da sociedade civil em parce-
ria com o Programa Esag Comunidade.Parceria 
entre o Programa Lasp e o Movimento Floripa 
Te Quero Bem que resultou no Programa Ob-
servatório Floripa Cidadã que terá início em 
2014. Parceria com o Programa Esag Sênior.

AssOCIAÇÃO DE CuLTuRA FRANCO-
BRAsILEIRA - ALIANÇA FRANCEsA DE 
FLORIANóPOLIs – AFF 
Termo de cooperação técnica 
Desde 2010 até período atual 
objeto Realização de cursos, eventos, pales-
tras e seminários voltados ao aperfeiçoamen-
to de docentes técnicos e discentes na língua 
francesa. Desenvolvimento de projetos de 
ensino, pesquisa ou extensão. Formulação de 
propostas para editais de fomento. Elaboração 
e execução de projetos em conjunto para o de-
senvolvimento da língua francesa. Desenvolvi-
mento de atividades e ações conjuntas para o 
aprimoramento técnico e profissional. 
ReSultaDoS Formação de cerca de 244 alunos 
e servidores da Udesc, por meio das turmas 
oferecidas em parceria de 2010 a 2013.
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AssOCIAÇÃO CATARINENsE DE 
EMPREsAs DE TECNOLOGIA – ACATE 
Termo de cooperação técnica 
Desde 2011 até período atual 
objeto Colaboração para realização de um 
diagnóstico da economia regional. Apoio para 
a coleta de dados sobre empresas de tecno-
logia. Auxílio para a realização de entrevistas 
com gestores, responsáveis pelo departamen-
to de Recursos Humanos, ou outros profis-
sionais que interessarem. Colaboração para a 
elaboração do Caderno: Economia Regional da 
Grande Florianópolis.
ReSultaDoS Parceria com o Projeto Cadernos 
de Economia Regional da Grande Florianópolis.

FEDERAÇÃO CATARINENsE 
DE MuNICíPIOs – FECAM 
Termo de cooperação técnica 
Desde 2011 até período atual
objeto Estágios curriculares e não curricula-
res. Promoções de ações de extensão universi-
tária. Elaboração e implementação de projetos 
multidisciplinares e intersetoriais de ensino, 
pesquisa e ou extensão visando a promoção 
do desenvolvimento municipal. Realização de 
eventos conjuntos relacionados aos temas de 
interesse das partes. Participação e apoio téc-
nico profissional de professores da Udesc em 
ações e projetos da Fecam.
ReSultaDoS Parceria para realização do En-
contro Nacional de Pesquisadores em Gestão 
Social (Enapegs). Parceria com o projeto bús-
sola municipal, vinculado ao Programa Habilis.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
FLORIANóPOLIs – PMF
Termo de cooperação técnica 
De 2010 até período atual 
objeto Apoiar a elaboração de projetos de 
captação de recursos em favor do município. 
Difundir fontes de recursos de captação.Apoiar 
as unidades organizacionais do município na 
elaboração de projetos de captação. Implantar 
ferramentas e sistemáticas de apoio à elabo-
ração de projetos. Acompanhar a elaboração 
e o desenvolvimento dos projetos delegados 
ao escritório de projetos por meio de apoio de 
professores. Desenvolver workshops para ca-
pacitação dos servidores da Prefeitura Munici-
pal de Florianópolis. Realizar o levantamento e 
divulgação de fontes de captação de recursos.
ReSultaDoS Parceria que viabilizou a criação 
do Programa Escritório de Projetos na Esag 
(PMO-Esag), incluindo a remuneração de dois 
profissionais, além da concessão de duas bol-
sas de estágio pela Prefeitura.

sOLuÇõEs EM CONsuLTORIA E 
AssEssORIA EMPREsARIAL – AGIL
Termo de cooperação técnica 
Desde 2011 até período atual
objeto Realização de cursos, eventos, pales-
tras e seminários voltados ao desenvolvimen-
to e aperfeiçoamento de docentes técnicos e 
discentes. Desenvolvimento de atividades e 
ações conjuntas para o melhor aprimoramen-
to técnico e profissional, bem como a melhor 
colocação profissional de estudantes e egres-
sos dos cursos. 
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sERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIzAGEM RuRAL DA 
ADMINIsTRAÇÃO REGIONAL DE sANTA 
CATARINA – sENAR E TERRA FORTE 
PREsTADORA DE sERVIÇOs – LTDA 
Contratos de prestação de serviços 
2011-2012 
objeto Promover a formação de 50 gestores de 
pequenas cooperativas do Estado de Santa Ca-
tarina nas áreas estratégicas de gestão coope-
rativa. Formar 10 consultores que para apoiá-
-los na construção e implementação de Planos 
de Desenvolvimento Institucionais (PDIs) para 
cooperativas. Propiciar o acompanhamento 
desses gestores, de modo a fomentar a apli-
cação prática dos conteúdos ministrados e dos 
PDIs de cada cooperativa. Promover o aperfei-
çoamento nas práticas de gestão nas pequenas 
cooperativas do Estado de Santa Catarina.
ReSultaDoS Realização do “Curso de Gestão 
de Cooperativas” formando 50 gestores de 
pequenas cooperativas de Santa Catarina li-
gadas a agricultura familiar e 10 consultores.

INsTITuTO GuGA KuERTEN - IGK 
Termo de cooperação técnica 
De 2011 até período atual 
objeto Ações básicas de cooperação técnica nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. Avaliação 
do impacto do Programa Campeões a Vida de-
senvolvido pelo IGK na vida de seus ex-partici-
pantes durante o período de 2006 a 2011.
ReSultaDoS Parceria com o projeto Campeões 

da Vida, que resultou na avaliação de im-
pacto do programa do 
mesmo nome coorde-
nado pelo IGK. Parceria 
com o Programa Esag 
Comunidade.

BANCO DO EMPREENDEDOR
Termo de cooperação técnica 
2013 até período atual 
objeto Estágios curriculares e não curriculares, 
tanto na própria sede do Banco do Empreende-
dor, como regiões atendidas pelo mesmo. Ofe-
recimento de cursos e outras ações de extensão 
universitária de interesse das partes. Elabora-
ção e implementação de projetos multidiscipli-
nares e intersetoriais de ensino e extensão para 
contribuir com a qualidade de vida das pessoas, 
numa perspectiva de desenvolvimento susten-
tável. Realização de eventos relacionados aos 
temas de interesse das partes. Desenvolvimen-
to de pesquisas e publicações conjuntas quando 
de interesse de ambas as partes. 
ReSultaDoS Parceria com o Programa Habilis 
Ateliê de Economia e Finanças que oportunizou 
a realização do Curso-oficina de Planejamento 
Financeiro que formou  105 participantes.

MOVIMENTO NACIONAL PELA 
CIDADANIA E sOLIDARIEDADE/
Nós PODEMOs sANTA CATARINA – 
MNPsC 
Termo de cooperação técnica 
De 2013 até período atual 
objeto Estágios curriculares e não curricula-
res. Oferecimento de cursos e outras ações de 
extensão universitária de interesse das partes. 
Elaboração e implementação de projetos multi-
disciplinares e intersetoriais de ensino e exten-
são para contribuir com a qualidade de vida das 
pessoas, numa perspectiva de desenvolvimento 
sustentável. Realização de eventos relacionados 
aos temas de interesse das partes. Desenvol-
vimento de pesquisas e publicações conjuntas 
quando de interesse de ambas as partes. 
ReSultaDoS Adesão  da Udesc ao Movimento 
Nós Podemos Santa Catarina.
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FuNDAÇÃO ITAú sOCIAL - FIs 
Termo de cooperação Técnica 
De 2013 até período atual 
objeto Cursos a gestores sociais de Fundações, 
institutos empresariais, Organizações sem fins 
lucrativos, Oscips, órgãos públicos e institutos 
de pesquisa. Cursos a universitários que já te-
nham cursado disciplinas de estatística básica 
e tenham interesse em projetos sociais. Ofici-
nas a gestores sociais de Fundações e Institutos 
empresariais, organizações sem fins lucrativos, 
Oscips, órgãos públicos, institutos de pesquisa. 
ReSultaDoS Realização de 3 versões do Curso 
de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, 
uma voltada para gestores (em 2010) e duas 
voltadas para estudantes (em 2011 e 2013) 
além de várias oficinas e seminários, em par-
ceria com o Programa Esag Comunidade.

PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE  BIGuAÇu - PMB 
Termo de cooperação técnica 
De 2013 até período atual 
objeto Estágios curriculares e não curriculares. 
Oferecimento de cursos de extensão universi-
tária de interesse de organizações da socieda-
de civil e de investidores sociais. Elaboração 
e implementação de projetos multidisciplina-
res e intersetoriais de ensino e extensão para 
promoção do desenvolvimento comunitário. 
Realização de eventos relacionados aos temas 
de interesse das partes. Desenvolvimento de 
pesquisas e publicações conjuntas quando de 
interesse de ambas as partes.
ReSultaDoS Parceria com o projeto Bússo-
la Municipal vinculado ao Habilis, visando a 
construção de um sistema de indicadores de 
desenvolvimento sustentável para o municí-
pio de Biguaçu  a partir de 2014.

PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE BLuMENAu - PMB 
Contrato de prestação de serviços 
De 2013 até período atual 
objeto Desenvolver e propiciar conheci-
mentos aos participantes do “Programa de 
Atualização de Gestores para o Desenvolvi-
mento Municipal” referentes aos princípios 
e práticas do novo modelo de administração 
pública. Desenvolver e/ou aperfeiçoar com-
petências junto aos participantes, de modo a 
propociar um ambiente favorável à moder-
nização dos serviços públicos, com foco no 
desenvolvimento sustentável do município. 
Promover a capacitação e a atualização dos 
participantes, por meio de atividades de na-
tureza prática e reflexiva. Aprimorar a for-
mação dos participantes em temas estraté-
gicos e prioritários para a boa execução do 
Plano de Governo Municipal.
ReSultaDoS “Programa de Atualização de Ges-
tores para o Desenvolvimento Municipal” para 
formação de 42 gestores das secretarias e ór-
gãos ligados à Prefeitura de Blumenau.
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Grupo Conviver esag
 
O Grupo Conviver é formado por professores, técnicos e alunos e visa promover o bem 
estar, a qualidade de vida e a convivência na Udesc Esag. Nestes quatro anos o grupo 
desenvolveu diversas atividades, dentro e fora da Universidade.

Atividades promovidas pelo Grupo Conviver Esag

2010
Fevereiro e Julho – Oficina de Extensão, Pesquisa e Estágio 
na Semana dos calouros em parceria com DAAG e Centros 
Acadêmicos
22, 23 e 29 de abril – Comemoração dos 10 anos da Carta da 
Terra com apresentação do filme Home nos três turnos em Flo-
rianópolis e também em Balneário Camboriú e exposição no 
hall da Esag, com a participação de organizações não governa-
mentais ambientais da Grande Florianópolis 
23 de abril – Comemoração do Dia Global do Voluntariado Jo-
vem em parceria com o Instituto Voluntários em Ação (Iva)
24 a 31 de Maio – Exposição dos 45 anos da Esag durante a 
realização do Encontro de Estudos Organizacionais (Eneo) da 
Anpad
08 de Junho – Oficina de Coaching com alunos do 8º termo de 
Florianópolis
05 de Julho – Comemoração do Dia do Administrador Público
09 a 13 de agosto – Comemoração do  semana do estudante
18 a 22 de outubro – Semana Udesc de Bem com a Vida em 
parceria com a Unimed, envolvendo atendimento para pesa-
gem e tomada de pressão, realização de oficina de pilates, pa-
lestra sobre uso adequado da voz, massagem em parceria com 
a Associação de Integração dos Cegos de Santa Catarina (ACIC) 
e palestra com o medalhista olímpico Bruno Fontes em Balne-
ário Camboriú.
Novembro – Talentos Esag Esporte – Mostra de talentos do es-
porte da Esag e realização de simultânea de xadrez com a par-
ticipação do Prof. Leonardo Secchi

2011
Fevereiro e Agosto - Oficina de Extensão, Pesquisa e Estágio na 
Semana dos calouros em parceria com DAAG e Centros Acadê-
micos 
29 de março – Apresentação de Talentos Esag Música, com a 
participação do Prof. Maurício Custódio Serafim e alunos de ci-
ências econômicas durante o V Encontro de Economia Catari-
nense
05 de junho – Mobilização on-line pelo dia mundial do meio 
ambiente
22 de setembro – Mobilização pelo dia mundial sem carro pro-
movido pelo projeto Ecoeficiência Esag em conjunto com diver-
sas ações de extensão
27 de outubro – Comemoração do Dia do Servidor Público e 
realização de homenagem aos servidores em parceria com o RH 
da Esag
Outubro  – Talentos Esag – Exposição de fotografias realizadas 
por servidores e alunos do Centro
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2012
Fevereiro e Junho - Oficina de Extensão, Pesquisa e Estágio na 
Semana dos calouros em parceria com DAAG e Centros Acadê-
micos 
20 a 22 de Março - Realização de evento de integração com alu-
nos em mobilidade acadêmica na Esag
21 e 22 de junho - Apresentações de Filmes de Curta Metragem, 
“Curta os curtas”, no Auditório da Esag nos horários de intervalo 
de aulas nos três períodos.
30 e 31 de Julho - Apresentações dos Filmes “Uma Longa Via-
gem” e “Cidadão Boilesen”, com foco no período da ditadura mi-
litar no Brasil. Realizado em parceria com o Instituto Cultura em 
Movimento (ICEM)
12 de setembro- Realização de Debate com todos os candidatos 
à Prefeitura de Florianópolis em 2012, com transmissão ao vivo 
pela Rádio Udesc
Durante o ano - Comemoração dos aniversários dos servidores 

2013
Fevereiro e Julho - Oficina de Extensão, Pesquisa e Estágio na 
Semana dos calouros em parceria com DAAG e Centros Acadê-
micos 
23 de março a a 09 de abril  - Exposição no hall da Esag com 
dados do Movimento ‘Floripa Te Quero Bem’, marcando o ani-
versário da Cidade de Florianópolis. 
06 de junho - Seminário “Mesa de Debates: Sustentabilidade de 
Florianópolis em debate” marcando o dia do meio ambiente com 
a participação do biólogo e presidente da Associação dos Ciclou-
suários da Grande Florianópolis e Região (Viaciclo), Daniel Costa; 
o assessor técnico da Prefeitura de Florianópolis e egresso de 
Administração Pública da Udesc Esag, Leandro Damásio; e o ve-
reador de Florianópolis e estudante de Administração Pública da 
Udesc Esag, Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão.
12 de julho- Organização de festa julhina
22 de Setembro: Participação e auxílio na organização do evento 
“1º volta ciclística integrada” marcando o dia mundial sem carro.
26 Setembro: Organização do “Festival da Primavera”: momento 
de encontro com o intuito de promover a confraternização entre 
os servidores da Esag.
10 Dezembro: Organização e realização da festa do “Natal Soli-
dário do Grupo Conviver Esag” na Casa Lar Emaús. Toda a festa, 
presentes e materiais foram viabilizados com recursos doados 
pelos servidores da Esag. Na festa, foram realizadas recreações 
com as crianças, entregas de kits de brinquedos pelo “papai 
noel”, além de doação de calçados e materiais de necessidade 
da sede da Casa Lar Emaús. 
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V ENCONTRO (2010) CEREs – LAGuNA 
(ações de 2009)
PaRtiCiPanteS Da eSaG: 2 bolsistas, 1 profes-
sor coordenador de ação, Diretora de Exten-
são, Coordenadora de Extensão.

VI ENCONTRO (2011) CCT – JOINVILLE 
(ações de 2010)
PaRtiCiPanteS Da eSaG: 10 bolsistas, 3 profes-
sores coordenadores de ação, Diretora de ex-
tensão, Coordenadora de extensão
PReMiaçÕeS: Projeto Cadernos de Economia 
Regional - Profª Patrícia Bonini, Luana da Sil-
va Casagrande, Luciano Busato

VII ENCONTRO (2011) 
CEART – FLORIANóPOLIs
(ações de 2011)
PaRtiCiPanteS Da eSaG: 17 bolsistas, Diretora 
de extensão, 1 técnica da extensão

VIII ENCONTRO DE ExTENsÃO (2012)
CAV – LAGEs
(ações de 2012) 
PaRtiCiPanteS Da eSaG: 17 bolsistas, 6 pro-
fessores, Diretora de extensão, 1 técnica da 
extensão
PReMiaçÕeS: Programa Esag Comunidade - 
Profª Denise Pinheiro, Profa Maria Carolina 
Martinez Andion, Bolsistas Ana Eloane Alves 
Xavier, Thayline Maria Fonseca Pereira

Ix ENCONTRO DE ExTENsÃO (2013)
CEFID – FLORIANóPOLIs
(ações de 2013) 
PaRtiCiPanteS Da eSaG: 18 bolsistas, 8 profes-
sores, Diretora de extensão, Coordenadora de 
extensão, 2 técnicas da extensão
PReMiaçÕeS: Programa Udesc Braços Abertos 
- Profa Clerilei Aparecida Bier, Profa Denise 
Pinheiro, Profa Gisele Meira Kersten, Bolsistas
Matheus Corrêa Alves, Camila Cozer

encontros de extensão udesc 
(premiações da esag)
enContRo/ano | loCal e açÕeS aPReSentaDaS | PaRtiCiPanteS eSaG | PReMiaçÕeS



81

Participação em eventos de extensão da udesc

jiuDeSC

Delegação Esag/Anos 2010 2011 2012 2013

Alunos inscritos 155 245 207 194

Servidores 9 6 5 5

Total 164 251 212 199

O Projeto Rondon vem possibilitando o in-
tercâmbio dos acadêmicos e a inserção da Uni-
versidade em diferentes áreas de conhecimen-
to e em diversos cenários do Estado de Santa 
Catarina, na busca do desenvolvimento regio-
nal, promovendo assim a interdisciplinaridade, 
a interação entre a universidade e a sociedade, 
e ampliando a qualidade e o impacto das ações 
de extensão no âmbito da Udesc.

A atuação extensionista tem proporcionado 

aos acadêmicos a percepção de que a IES cum-
pre com o princípio de que é imprescindível 
para a formação do profissional cidadão sua 
efetiva interação com a sociedade, seja para se 
situar historicamente, para se identificar cultu-
ralmente e/ou para referenciar sua formação 
técnica com os problemas que um dia terá que 
enfrentar. Entre os anos de 2010 e 2013 a Esag 
contou com o envolvimento e participação de 
38 acadêmicos em ações do Projeto Rondon. 

PRojeto RonDon
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A direção administrativa da Esag busca 
gerenciar as atividades meio do Centro, 

apoiando as demais direções para garantir 
a excelência do ensino, pesquisa e extensão, 
eixos basilares institucionais. Nesses qua-
tro anos de gestão, a direção administrativa 
ampliou seu quadro de 6 para 11 servidores, 
estruturou-se de uma forma mais consistente 
e qualificou-se, sendo hoje formada pelas se-
guintes coordenadorias e chefias: finanças e 
contas, recursos humanos, serviços gerais, li-
citação e compras, patrimônio e almoxarifado.

Utilizando os conhecimentos técnicos dos 
servidores que compõem a equipe, é possível 
compor um quadro funcional capacitado e ade-
quado ao atendimento das crescentes demandas 
do Centro, sobretudo em virtude do aumento de 
discentes e das atividades inerentes à Esag.

Ainda que cada área seja responsável pela 
execução de um segmento administrativo es-
pecífico, conjuntamente são interdependen-
tes na qualidade da prestação dos serviços, 
em prol da eficiência e da transparência do 
serviço público. Em síntese, são atribuições 
das coordenadorias as seguintes atividades:
• Coordenadoria de finanças e contas: cabe a 

esta coordenadoria a incumbência de gerir e 
controlar as ações financeiras competentes 
ao Centro de Ensino, visando o cumprimento 
legal das normativas vigentes.

• Coordenadoria de recursos humanos: res-
ponsável pela gestão do quadro de pessoal 
da Esag, buscando solucionar questões rela-
tivas à vida funcional dos servidores, como 
o plano de carreira, cursos de capacitação, 
formulários e legislação pertinente. 

• Coordenadoria de serviços gerais: gestão 
dos contratos de serviços e fiscalização dos 
mesmos, bem como a execução das ativida-
des de manutenção predial e das rotinas ad-
ministrativas.

• Coordenadoria de licitação e compras: o pro-
cesso de aquisição e contratação de servi-
ços inicia-se nesta coordenadoria, cabendo 
a esta o levantamento das demandas reais 
existentes e a articulação com demais seto-
res da Udesc, em prol de uma efetiva gestão 
dos procedimentos licitatórios.

• Coordenadoria de patrimônio: promove a 
identificação e registro de todo bem pa-
trimonial da Esag, seu controle e adequa-
da classificação, ampliando dessa forma, a 
transparência e identificação da alocação de 
recursos quanto à classificação orçamentá-
ria adotada pelo estado.

• Coordenadoria de almoxarifado: realiza o re-

cebimento, controle e distribuição de materiais 
oriundos de aquisição relativos à coordenado-
ria de compras. Cabe ao setor a verificação da 
conformidade das especificações dos itens re-
cebidos com o estabelecido previamente.

Um aspecto que merece destaque é a des-
centralização na gestão administrativa, o que 
vem garantindo uma maior autonomia do Cen-
tro em gerir seus recursos e aplicá-los de forma 
coerente, sobretudo a partir do processo de de-
legação de competências adotado pela Udesc.

Com base em um plano de gestão adminis-
trativa, conquistas como Sistema de Registro 
de Preço, que está em fase de implantação, 
possibilitam também uma melhor gestão fi-
nanceira e econômica.

Buscando melhorias na infraestrutura do 
ambiente físico e nas condições para o desen-
volvimento das atividades fim, a prática de 
baixa de patrimônios inservíveis ou doações 
dos mesmos, seguindo as normativas vigentes 
e trâmites adequados para tal procedimento, 
permite a destinação apropriada por parte da 
administração pública. 

Visando a otimização dos procedimentos 
e dinamicidade na alocação de materiais, bem 
como o controle de bens e sua distribuição, 
vislumbra-se a implantação de um sistema de 
gestão para o almoxarifado que propiciará a 
integração com os demais Centros de Ensino 
da Udesc e Reitoria.

Mediante o processo de descentralização, 
há maior responsabilização do Centro frente 
à geração e ao atendimento de suas próprias 
demandas, ocasionando assim aprimoramento 
quanto à aprendizagem organizacional. Nesse 
sentido, destaca-se a realização do curso de 
capacitação dos servidores em gestão públi-
ca ministrado pelos professores da Esag e que 
está em curso, possibilitando a formação de 
37 servidores. 

Dessa forma, benefícios em relação às 
despesas realizadas e à alocação de recursos 
são percebidos a partir da profissionalização 
do planejamento administrativo do Centro na 
gestão diretiva vigente, por meio de técnicas 
gerenciais e de transparência institucional. 

A equipe administrativa vem assim nestes 
quatro anos buscando o aprimoramento contí-
nuo, a melhoria dos processos e a otimização 
da utilização dos recursos e da infra-estrutura 
de modo a garantir o pleno atendimento a todas 
as demandas dos diversos segmentos da Esag.

Aroldo schambeck
Diretor de Administração 2010-2014

administração



83

indicadores do quadro funcional
115 SeRViDoReS efetiVoS eM 2013

PRofeSSoReS PoR DePaRtaMento 

 2011 2012 2013
 EFETIVOS SUBSTITUTOS EFETIVOS SUBSTITUTOS EFETIVOS SUBSTITUTOS

Adm. Empresarial 37 8 37 10 37 6

Adm. Pública 25 10 25 9 23 5

Economia 11 3 12 6 12 4

Total 73 21 74 25 72 15

titulação DoS PRofeSSoReS efetiVoS 2013

TITULAÇÃO PROFESSORES %

Doutor 49 68%

Mestre 23 32%

Total 72 100%

titulação DoS tÉCniCoS aDMiniStRatiVoS

TITULAÇÃO TÉCNICOS %

Doutor 02 4,65%

Mestre 10 23,25%

Especialista 14 32,56%

Graduado 09 20,92%

Ensino Médio 07 16,30%

Ensino Fundamental 01 2,32%

Total 43 100%

faiXa etáRia

Idade N° servidores

Até 25 anos 03

De 26 a 35 anos 25

De 36 a 45 anos 37

De 46 a 55 anos 36

Mais de 56 anos            14

Total 115

Até 25 anos

De 26 a 35 anos

De 36 a 45 anos

De 46 a 55 anos

Mais de 56 anos

12%

3%
22%

32%
31%

37,39%

62,61%
Professores

Técnicos Administrativos
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teMPo na inStituição

Tempo N° servidores

Menos de 1 ano 6

De 1 a 3 anos 25

De 4 a 10 anos 32

De 11 a 20 anos 19

De 21 a 30 anos 25

Mais de 31 anos 08

TOTAL 115

35
30
25
20
15
10

5
0

 Menos De 1 a 3 De 4 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 Mais de
 de 1 ano anos anos anos anos 31

5%

22%

28%

17% 21%

7%

Relação iDaDe X GêneRo

Idade Homens Mulheres Total

Até 25 anos 02 01 03

De 26 a 35 anos 11 12 23

De 36 a 45 anos 20 18 38

De 46 a 55 anos 22 15 37

Mais de 56 anos 08 06 14

TOTAL 63 52 115

aDMiSSÕeS 

2010 2011 2012 2013

Professores: 14 Professores: 03 Professores: 03 Professores: 0

Técnicos Adm: 04 Técnicos Adm: 12 Técnicos Adm: 02 Técnicos Adm: 0

Total: 18 Total: 15 Total: 05 Total: 0

RotatiVaDe no PeRíoDo 2010-2013

Aposentados: 5 Professores e 1 Técnico Administrativos

Aguardando concessão de aposentadoria: 1 Professor e 1 Técnico Administrativo

Exonerados a pedido: 4 Professores e 4 Técnicos Administrativos.

Removido para outro Centro de Ensino: 2 Técnico Administrativo

Atribuição de serviços em outro Centro de Ensino: 1 Professor e 4 Técnicos Administrativos

Remoção Técnicos Administrativos e Professores de outros centros: 1 Professor

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos da Esag

GêneRo

46,09%

53,91%
Homens

Mulheres
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bolSa De aPoio DiSCente 2013 (MÉDia)

 QUANTITATIVO VALOR MENSAL VALOR ANUAL
Alunos atendidos por mês 28 10.080,00 120.960,00

eStaGiáRioS De outRaS inStituiçÕeS – eStáGio não obRiGatóRio

 QUANTITATIVO VALOR MENSAL VALOR ANUAL
Alunos atendidos por mês 03 1.620,00 19.440,00

benefícios e incentivos

Vale aliMentação 

100% de cobertura atendendo os 115 servidores

Vale tRanSPoRte 

 2010 2011 2012 2013

Técnicos 2 4 4 0

Estagiário 0 2 3 3

Total 2 6 7 3

Plano De SaúDe: SC SaúDe

 2010 2011 2012 2013

Professores 10 11 09 10

Técnicos 12 14 12 11

Total 22 25 21 21

foRMação ConCluíDa 2010 - 2013

 2010 2011 2012 2013
 Prof. Téc. Prof. Téc. Prof. Téc. Prof. Téc.
Mestrado - - - 01 - 02 - 01
Doutorado - - 05 - 06 01 05 
Pós-Doc - - - - 01 - - -
Total - - 05 01 07 03 05 01

foRMação ContinuaDa eM 2013

 Curso de Aperfeiçoamento Mestrado Doutorado Pós-Doc
 Em formação Em formação Em formação Em formação

Técnicos 37 02

Professores   01 02

Total 37 02 01 02
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Medalha Mérito funcional

Saúde e segurança no trabalho

A homenagem da “Medalha de Mérito Fun-
cional - Alice Guilhon Gonzaga Petrelli” foi ins-
tituída pelos Decretos nº 333 de 29/06/99 e 
nº 2.733 de 03/08/01, sendo uma forma que o 
Governo do estado de Santa Catarina encontrou 
de reconhecer e valorizar o servidor público 
dos órgãos e instituições do estado que tenha 
colaborado sobremaneira com a administração 
pública. A homenagem é realizada em evento 
público, sendo a medalha de mérito funcional 

entregue pelo governador do estado.
Na Udesc, em cada Centro de Ensino, são 

escolhidos os servidores nas categorias de 
professor universitário e técnico administrati-
vo, ao quais são indicados à medalha de méri-
to funcional. Dentre todos os indicados pelos 
Centros é sorteado um servidor que recebe a 
homenagem também pelo Governo do Estado.

Na Esag, os seguintes servidores recebe-
ram homenagem entre 2010 e 2013:

 Técnicos (as) homenageados Professor (a) homenageado

2010 Ana Cristina Benazzi dos Santos  Nério Amboni
 e Tânia Mara Martins Cardoso

2011  Aroldo Schambeck Nério Amboni

2012  Ana Cristina Benazzi dos Santos  Ana Paula Menezes Pereira
 e Tânia Mara Martins Cardoso

2013 Andréa de Brito Dobes

Confraternizações 
e homenagens

Na Esag são realizadas várias 
ações festivas durante o ano, con-
gregando técnicos administrativos  e 
professores, como aniversários men-
sais, celebração de datas comemora-
tivas, homenagens, entre outras.

A Cipa é um instrumento que os servido-
res da Esag dispõem para tratar da prevenção 
de acidentes do trabalho, das condições do 
ambiente do trabalho e de todos os aspectos 
que afetam sua segurança.

Em janeiro de 2009, a Lei 14609 insti-
tuiu o Programa Estadual de Saúde do Servi-
dor Público. O Decreto 2709 de 27/10/2009 

regulamentou a Lei e instituiu o Manu-
al de Saúde Ocupacional (MSO). A Portaria 
933/2012, do Reitor da Udesc, designou 
a formação da Cipa na Esag para o biênio 
2011/2013. Essa comissão elaborou relató-
rio em maio de 2013 com o mapa de riscos 
da Esag, incluindo análise e classificação dos 
riscos em todas as áreas físicas do Centro.
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infraestrutura
A Udesc Esag investiu e ampliou suas ins-

talações físicas e de equipamentos no período 
2010-2013, criando espaços/salas mais ade-
quadas para os docentes e alunos e aprimo-
rando a sua base tecnológica. 

Foi criado espaço de trabalho para os 13 
Grupos de Pesquisa vinculados à Pós-Gradu-
ação stricto sensu, onde são desenvolvidas 
atividades de pesquisa, extensão, orientação 
e reuniões envolvendo docentes, alunos do 
mestrado e da graduação, além de professores 
vinculados aos projetos de pesquisa desenvol-
vidos pelos grupos. Todas as salas dos grupos 
foram equipadas com estações de trabalho, 
equipamentos e acesso a internet e às bases 
de dados disponibilizadas pela Universidade. 

Ainda na pós-graduação foram reestru-
turadas 3 salas exclusivas para a realiza-
ção das aulas do Mestrado. Tais salas, assim 
como todas as demais em que funcionam os 
cursos de graduação, contam com todos os 
recursos instrucionais necessários às aulas 
(projetores multimídia, computadores em 
rede e acesso à Internet, rede Wi-Fi, climati-
zação e adequação à legislação específica do 
Mec no que tange a acessibilidade de porta-
dores de necessidades especiais, atendendo 
ao que dispõe o Decreto Lei nº 5.296/04.

Na extensão o Centro Integrado de Pes-
quisa e Extensão (Cipex) ganhou novo es-
paço com sala de reuniões e espaço de tra-
balho para alunos e professores envolvidos 
com ações de extensão e pesquisa, além de 
receber 8 computadores e 1 impressora no-
vos. Foi também criado um espaço anexo no 
qual se encontra atualmente a equipe da co-

ordenação de extensão, que também se am-
pliou, sendo formada atualmente pela coor-
denadora de extensão, duas técnicas e uma 
bolsista de apoio discente.

Com relação aos recursos de informática, 
foram renovados os equipamentos de infor-
mática e softwares visando melhor atender 
às necessidades dos cursos. Nesse sentido, 
as salas de aula estão equipadas com com-
putadores Intel Core 2 Duo 3 Ghz, 4 GB de 
RAM, 300 GB de HD e monitor LCD 17 po-
legadas, todos conectados em rede e com 
acesso à Internet.  Nos computadores estão 
instalados softwares de cunho geral, como 
sistema operacional, aplicativos de escritó-
rio, antivírus e navegador web.

Nos setores de administração da Esag, 
tais como Direções, Secretarias Acadêmicas 
e da Pós-Graduação e demais áreas adminis-
trativas também foram renovados os equi-
pamentos, com a instalação de computado-
res e impressoras.

Vale ressaltar, ainda, que no âmbito da 
pós-graduação e em função dos recursos dos 
grupos de pesquisa, o Centro também contou 
com maior disponibilidade de equipamentos 
para desenvolver projetos de pesquisa e tam-
bém para as atividades de ensino, tais como 
máquinas fotográficas e filmadora, netbooks, 
HDs externos, IPads Apple®, Handheld iPAQ 
116, mini gravadores de voz digital de quali-
dade profissional, dentre outros.

No que diz respeito ao uso das tecnologias 
de comunicação e informação, a Esag está in-
terligada em rede, que permite o acesso de pro-
fessores/pesquisadores e alunos aos portais da 
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Capes, EBSCO e Bases de Dados, conveniados 
ou adquiridos/disponíveis na Universidade. 
Em todas as dependências do Centro (Esag é 
disponibilizado o acesso à rede sem fio (Wi-
-Fi), possibilitando a pesquisa através de equi-
pamentos pessoais de alunos e professores, 
desde que devidamente cadastrados no setor 
responsável, o qual controla eventuais proble-
mas de uso indevido de softwares e programas 
não autorizados/registrados na Universidade. 

Os laboratórios de informática da Esag 
também foram reestruturados e contaram 
com a instalação de novos equipamentos ao 
longo da gestão 2010-2013. 
• Laboratório 1: área aproximada de 70m²,  

com 21 computadores Intel Core 2 Duo 3Ghz, 
4 GB de RAM, 300 GB de HD e monitor LCD 
17 polegadas; Projetor multimídia.

• Laboratório 2: área aproximada de 70m², com 
21 computadores AMD Phenom™ II X4 B93 
2.8 Ghz, 4GB de RAM, 500 GB de HD e mo-
nitor LCD 17 polegadas; Projetor multimídia.

• Laboratório 3: área aproximada de 70m², com 
26 computadores AMD Phenom™ II X4 B93 
2.8 Ghz, 4GB de RAM, 500 GB de HD e mo-
nitor LCD 17 polegadas; Projetor multimídia.

• Laboratório 4: área aproximada de 70m², com 
26 computadores AMD Athlon Dual Core Pro-
cessor 5000B 3GHz, 4GB de RAM, 300 GB de 
HD e monitor LCD 17; Projetor multimídia.

Nos computadores dos laboratórios, além 
de softwares de cunho geral, como sistema 
operacional, aplicativos de escritório, antiví-
rus e navegador web, foi instalado os aplica-
tivos GRETL (software livre para análise eco-
nométrica) e ECONOMÁTICA (ferramenta para 
análise de ações e de fundos), implementando 
o conjunto de recursos (aplicativos específi-
cos) que já eram disponibilizados para uso de 
professores e alunos, como o SPHINX (softwa-
re para coleta, análise e pesquisa de dados) 
e o SPSS (software estatístico apara análise e 
gerenciamento de dados). 

A Udesc Esag, no período 2010-2013 
também cumpriu a política da Universidade 
de aprimorar o acervo bibliográfico e docu-
mental específico nas áreas afetas aos seus 
cursos de graduação e pós-graduação stric-
to sensu. Nesse sentido, seguindo os trâmi-
tes administrativos da Udesc para compras 
de livros e assinaturas de material didático, 
foram adquiridas obras (livros, assinatu-
ras, documentos de pesquisa) que, em ter-
mos de recursos investidos, totalizaram R$ 
162.981,78. Destaca-se, no que se refere ao 
acesso a periódicos científicos, que nos qua-
tro anos de gestão foi renovada a assinatura 
da Base de Dados EBSCO (EBSCO Complete), 
cujo custo totalizou um investimento de R$ 
89.601,02 nos quatro anos. 
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Clima organizacional 
Foi realizada pesquisa de clima durante o ano de 2013 com todos os servidores, envolvendo pro-

fessores e técnicos, tendo sido respondida por 37 servidores (sendo 19 professores e 18 técnicos). Os 
resultados são apresentados a seguir:

Você se sente seguro para expor 
suas ideias na instituição?

Você sente que pode crescer 
profissionalmente em sua área 
de atuação na instituição?

Você recebe as informações 
necessárias para realizar 
seu trabalho?

Seu superior imediato é receptivo 
às sugestões de mudança?

Você se sente estimulado 
a aprender?

a instituição dá condições de 
treinamento/desenvolvimento 
para que você tenha um 
aprendizado contínuo?

3

4
1

29 Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

10

1

26 Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

3

6
1

27 Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

5

32 Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

7

30 Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

14

23
Sim

Não

Às vezes/Depende

Não respondeu

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos, 2013
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Cálculo do Custo de Vida
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 

que indica a variação mensal do Custo de Vida, 
é calculado em Florianópolis com exclusivi-
dade pela Esag desde 1968. Originalmente 
feito pelo Instituto Técnico de Administração 
e Gerência (ITAG), o trabalho é coordenado 
desde 1975 pelo administrador Hercílio Fer-
nandes Neto, egresso da Esag, com o apoio 
de alunos bolsistas como pesquisadores.

O IPC calculado pela Esag reflete a variação 
de preços incidentes sobre os orçamentos das 
famílias da Capital, com base na comparação 
de preços de 319 itens. A relevância de cada 
produto para o cálculo do índice foi definida 
por meio de uma pesquisa de orçamento fami-
liar, também realizada pelo centro de ensino. 

Os dados são publicados mensalmente 

no portal da Esag, onde também é mantido o 
registro histórico detalhado do índice, desde 
1968, constituindo importante fonte de pes-
quisa. A divulgação do índice para a imprensa 
é realizada em parceria entre a Assessoria de 
Comunicação da Esag e a Associação Comer-
cial e Industrial de Florianópolis (ACIF), por 
meio de convênio firmado em 2007.

Uma das ações extensionistas mais conso-
lidadas da universidade, por sua longevidade 
e relevância, o cálculo do custo de vida feito 
na Esag gera um indicador econômico impor-
tante para a capital catarinense, com significa-
tiva penetração na mídia: além de publicados 
periodicamente em jornais diários e portais de 
economia, sua divulgação gera participações 
regulares em todos os meios de comunicação.

outros áreas
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Setor de Comunicação
Uma das diretrizes prioritárias da gestão, 

a comunicação foi aprimorada no período com 
a implementação de um setor específico, em 
2010, e a nomeação de um jornalista para o 
centro de ensino, em agosto de 2012. A pro-
fissionalização da área na Esag ocorre em sin-
tonia com a estruturação realizada pela Udesc, 
visando todos os seus centros, após a criação 
da Secretaria de Comunicação (Secom).

Formado por técnicos e bolsista, o setor 
desenvolve atribuições diversas, tendo como 
uma de suas prioridades a produção de notícias 
para publicação nos portais da Esag, da Udesc, 
do governo do Estado e para distribuição à im-
prensa. O total por ano de notícias produzidas 
no centro subiu de 258, em 2012, para 402, 
em 2013. O registro fotográfico de eventos é 
outra prioridade do setor, com o total de fotos 
produzidas aumentando de cerca de 770, em 
2011, para 3,2 mil em 2012 e 5,5 mil em 2013.

Também são atividades prioritárias da 
comunicação o atendimento à demandas da 
imprensa e a interlocução com setores rela-
cionados na Udesc, como a Secom e as rá-
dios universitárias. A aprovação de matérias 
produzidas pela Secom e demais centros, 
compartilhadas no portal da Esag, é feita 

pelo setor, bem como a divulgação de todos 
os conteúdos nas redes sociais. A adesão da 
Esag ao facebook e ao twitter ocorreu em 
2011, em projeto que também viabilizou a 
publicação das listas de todos os egressos do 
centro de ensino no portal.

Outras iniciativas desenvolvidas no setor 
foram: a criação do mural eletrônico TV Esag, 
no hall do centro de ensino, com apoio do NPD; 
a implementação dos boletins periódicos de 
atividade da Esag, editado com informações 
fornecidas pelos diversos setores que a com-
põem (ambas a partir de 2010); e o Informe-
Esag, jornal digital que resume as atividades 
do semestre, instituído em 2012.2. 

A comunicação também tem sido res-
ponsável por atribuições cotidianas diver-
sas, como atualização de conteúdos no por-
tal da Esag, produção de cartões de visita, 
digitalização de documentos para setores 
estratégicos, autorização e controle do uso 
de murais físicos e etc.

O setor participou ainda de comissões e 
projetos específicos, tais como: a criação da 
galeria dos ex-diretores gerais; a programação 
pelo cinquentenário da Esag; e este relatório 
de gestão e sustentabilidade.
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Mobilização estudantil
A mobilização estudantil é uma marca da 

Esag, desde a sua origem. O aluno esaguiano 
tem como sua principal característica o espí-
rito empreendedor e isso se reflete nas inú-
meras iniciativas que são promovidas pelos 
acadêmicos no Centro.

Dentre essas iniciativas destacam-se: (1) A 
Esag Júnior, empresa júnior formada estudan-
tes da Esag em 1993 e que, desde então, vem 
promovendo projetos de consultoria voltados 
ao aprimoramento da gestão privada e públi-
ca. (2) O Diretório Acadêmico de Administra-
ção e Gerência (Daag), criado em 1966, ano de 
início das aulas da primeira turma do Centro, 
e que consiste no principal orgão na repre-

sentação dos estudantes da Esag, com atua-
ção articulada com os Centros Acadêmicos dos 
cursos: Centro Acadêmico de Administração 
Pública (CAAP), em Balneário Camboriú; Cen-
tro Acadêmico Cinco de Julho, do curso de Ad-
ministração Pública em Florianópolis; e Centro 
Acadêmico de Ciências Econômicas (CadE); (3) 
e a Atlética da Esag, que é responsável pe-
las competições esportivas voltadas aos estu-
dantes do Centro, organizando entre outros a 
delegação que todo ano participa dos Jogos 
Integrados da Udesc (Jiudesc).

A seguir, apresentamos um breve relato 
das atividades realizadas pela Esag Jr, Daag 
e Athletica, elaborado pelos próprios alunos. 
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esag júnior
Há 20 anos desenvolvendo talentos da esag

Fundada em 1993, a Esag Jr. é uma em-
presa de consultoria em administração forma-
da por estudantes dos cursos de Administração 
Empresarial, Administração Pública e Econo-
mia da Esag. Inspirada pelo Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) criado na França, o intuito 
da empresa é proporcionar aos acadêmicos a 
vivência e experiência de trabalho antes de sa-
írem da faculdade. Para isso, conta com o apoio 
dos professores da instituição que, além de 
orientar e validar a metodologia dos projetos, 
já estão inseridos e reconhecidos no mercado.

Com a visão de ser referência no desen-
volvimento de talentos, a Esag Jr. realiza pro-
jetos com consultores internos que se alinham 
aos valores da empresa de profissionalismo, 
empreendedorismo, valorização das pessoas, 
humildade e paixão pelo que fazem. Sendo 
assim, tem como missão a geração de resulta-
dos nos projetos e na gestão interna primando 
pela inovação e excelência.

Pela constante busca por maiores e me-
lhores resultados, a Esag Jr. conseguiu imple-
mentar em 2009 o selo ISO 9001, que garante 
a qualidade da gestão interna e reflete direta-

números da esag jr.

Resultados 2010 2011 2012 2013

Nota de Satisfação  N/D 91,6% 95,3% 93,2%
de Clientes  

Faturamento (R$) 44.779,36 62.444,56 76.500,20 97.547,79

Crescimento da Receita 2% 39% 23% 29%

Projetos Realizados 7 14 17 15

Horas de Treinamentos  N/D 21h 47h 60h
por membro 

Número de Membros N/D 46 56 53

Projetos Entregues  57% 83% 100% 100%
no Prazo 

mente no foco ao cliente.
Por essa razão, foi criada em 2011 a área 

Comercial com uma equipe preparada e ca-
pacitada para atender os clientes e elaborar 
propostas personalizadas de acordo com as 
necessidades da cada um em especial.

Ao longo destes 20 anos de mercado, a 
Esag Jr. já realizou mais de 200 consultorias 
nas áreas de Estratégia e Gestão, Financeira, 
Marketing e Plano de Negócios, atingindo um 
impressionante índice de 97% de satisfação 
dos clientes. Além de recrutar e capacitar os 
maiores talentos dentro da universidade, a 
primeira empresa júnior do Brasil com o cer-
tificado ISO 9001, versão 2008, conta com a 
assessoria dos professores da Esag, uma das 
mais conceituadas escolas de negócios do país, 
garantindo projetos de excelência a um preço 
acessível às micro e pequenas empresas, or-
gãos governamentais e organizações da socie-
dade civil da Grande Florianópolis. Destaca-se 
que todo o recurso obtido com o faturamento 
da Esag Jr. é reinvestdo na própria empresa, 
em capacitação, compra de equipamentos, 
custeio de atividades para os alunos, etc.

Presidentes da 
esag jr .2010-2013
Carolina Michelutti – 2013
Lucas Rocha – 2012
Bruno Vidotto – 2011
Allan Burigo - 2010
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ações da esag jr. | Projetos de Consultoria
Os projetos de consultoria são realizados 

para, principalmente, micro e pequenas em-
presas de Florianópolis. Todos os projetos são 
realizados por membros da Esag Jr. (alunos 

em graduação no Centro) e orientados por 
professores da instituição e profissionais de 
mercado. A seguir presentamos os principais 
projetos realizados no período.

A Esag Jr. também promove ações gratui-
tas que visam retornar ao meio acadêmico e 
à sociedade o aprendizado que adquirem na 
Universidade e na Empresa Junior.

Projeto ELOs 2011 
Realizado para o Centro Cultural Escrava 

Anastácia, em Florianópolis. Planejamento Es-
tratégico para a organização e um Plano Fi-
nanceiro, além da criação de um dicionário 
com termos empresariais para os jovens do 
Centro Cultural.

Projeto ELOs 2012 
Na segunda edição do projeto, em 2012 

os membros realizaram um Plano de Comu-
nicação para o Centro Cultural Escrava Anas-
tácia, além de oferecer capacitação e treina-
mentos em ferramentas de informática aos 
jovens. Também foi realizada uma campanha 
de doação de instrumentos musicais para do-
ação ao Centro Cultural.

Projeto 20 Anos Esag Jr.
Em setembro de 2013 a Esag Jr celebrou 

seu 20º aniversário, e a empresa trabalhou 
desde o início do ano na programação do ani-
versário. As comemorações começaram com o 
ciclo de palestras “Vai Lá e Faz”, voltado aos 
acadêmicos, com 14 palestras em três dias. A 
definição dos palestrantes contemplou temas 
de interesse dos três cursos - Administração, 
Administração Pública e Economia - e home-
nageou profissionais com atuações destaca-
das no centro de ensino e na Empresa Júnior. 
Também foi oferecido um workshop sobre 
startups. Dois ex-presidentes da Esag Jr. par-
ticiparam: Bruno Carreira Cosentino, formado 
em 1997 e atual diretor nacional de Marketing 
da Brahma; e Nelson Füchter Filho, graduado 
em 1994 e hoje presidente do Grupo Le Mon-
de. No dia da comemoração, 13 de setembro, 
a programação culminou com um evento no 
auditório da Fiesc, com palestra da especialis-
ta em coaching executivo Vanessa Tobias. 

outros projetos

Serviços da eSaG jr.
Plano de negócios
Planejamento estratégico
Diagnóstico estratégico
Mapeamento de processos
Análise de mercado e pesquisa de marketing
Plano de marketing
Análise e controle de gastos
Plano financeiro 
Gestão de estoques
Pesquisa de clima
Plano de desenvolvimento
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Reconhecimentos recebidos

avaliação dos Clientes

Média de satisfação dos Clientes – Metodologia NPs (Net Promoter score)

  2011 2012 2013

Média das notas do Pós-venda 1 9,33 9,71 9,06

Média das notas do Pós-venda 2 9,00 9,35 9,58

Resultado 9,16 9,53 9,32

A Esag Jr. avalia a satisfação dos seus 
clientes acerca dos projetos em execução e 
após sua entrega por meio de três pesquisas 
via telefone (preferencialmente, ou via inter-
net) – Feedmiddle, Pós-venda I e Pós-venda II. 
Ao entrar em contato com o cliente, são reco-

lhidas suas opiniões e sugestões relacionadas 
à equipe, ao conteúdo técnico, desenvolvi-
mento e expectativas do projeto. Após a ta-
bulação dos resultados trazidos pela pesquisa, 
os mesmos são levados para análise da Dire-
toria da empresa em um momento de reunião.

Concurso Plano de Negócios sebrae
Dois projetos desenvolvidos por alunos mem-
bros da Esag Jr. – Aline Cardoso e Igor Chede 
Collaço – foram premiados no concurso de Pla-
no de Negócios para Universitários do Sebrae/
SC de 2012.

Cases de sucesso
A Esag Jr. recebeu ao longo dos últimos anos 
alguns prêmios por suas práticas reconhecidas 
no Movimento Empresa Júnior. Em 2011, con-
quistou o prêmio de melhor case na categoria 
Projeto Externo no Prêmio Fejesc, evento Es-
tadual de Santa Catarina. Em 2012, foram três 
prêmios no Paraná Júnior, dentre eles o me-
lhor case do evento. Em 2013, também foram 
três premiações (inclusive o melhor case geral 

do estado) no VII Prêmio Fejesc, que reuniu 
quase 20 empresas juniores de diversas ins-
tituições.

Práticas apresentadas
A empresa também participa de vários even-
tos do Movimento Empresa Júnior, apresen-
tando suas inúmeras práticas para demais em-
presas juniores do Brasil. Com isso, a Esag Jr. 
leva o nome da Universidade para esses even-
tos de âmbito estadual, regional e nacional.
 
Empresa Certificada ISO 9001:2008
A Esag Jr. é certificada pela BRTUV com o selo 
ISSO 9001:2008 de Qualidade, como forma de 
comprovar a excelência em gestão e crescente 
desenvolvimento ao longo desses anos.
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Diretório acadêmico da esag
O Diretório Acadêmico da Esag - DAAG é 

o órgão de representação dos alunos da Esag, 
que atua na defesa de seus interesses e na in-
dentificação de seus anseios. Surgiu em plena 
ditadura militar, em 1966, com o intuito de re-
presentar os estudantes da primeira turma da 
instituição, de lutar pela necessidade de 
qualificação do corpo docente, além do 
direito de reivindicar melhorias no ce-
nário politico da conjuntura da época.

O DAAG realiza diversos projetos, 
visando desde a integração de seus 
graduandos até a complementação do 
ensino obtido em sala de aula, traba-

lhando com cinco diferentes pilares: ensino, 
comunicação, representatividade, integração 
e gestão interna.

Em seus 47 anos de história, o DAAG já 
realizou mais de 90 recepções e trotes de ca-

louros, sendo mais de 10 Trotes Solidários; 
acompanhou e representou mais de 

8.000 alunos; teve mais de 450 mem-
bros ativos e mais de 1400 mem-
bros que auxiliaram em projetos 
específicos. Foi palco da formação 
de inúmeras lideranças, profissio-
nais e personalidades de destaque 

em suas áreas de atuação.

Presidentes do 
DaaG 2010-2013
Priscila Elpo – 2013
Rafael Fragalli – 2012
Jorge Henrique da Silva – 2011
Luiz Gulherme Noldin - 2010
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Projetos 
PRojetoS  | DeSCRição | ReSPonSáVel | PeRíoDo | PaRCeiRoS enVolViDoS

Churrastrote
Evento de confraternização e integração dos 
alunos ingressantes, no início dos semestres.
Luiza Stein, Isabela Coan e Paulo Bastos 
PeRíoDo: 2010 a 2013 

Ciclo Interno de Palestras da Esag - CIPE
Palestras voltadas aos alunos.
Bruna Monteiro, Priscila Elpo 
PeRíoDo: 2011 e 2013 

Choppada da Esag
Tradicional evento de confraternização entre 
estudantes.
Edson, Vinícius Corte Real e Priscila Elpo 
PeRíoDo: 2010 a 2013 
PaRCeiRoS: Devassa, Aliança Francesa, Juru-
pinga, Topscreen, Hopline, New Bartender’s

GINCANA  
Tradicional competição anual entre estudantes, 
com tarefas que incluem ações sociais, como 
doação de sangue e campanhas solidárias.
Bruna Monteiro
PeRíoDo: 2010 a 2013 
PaRCeiRo: Devassa

INFOEsag e InfoEsag Plus 
Palestras e workshops voltados aos alunos.
Douglas Farah e Kleiton Vieira Lucas Alban e 
Viviane Moro 
PeRíoDo: 2010 a 2013

Inovação com Valor
Palestras e workshops voltados aos alunos.
PeRíoDo: 2011 

Matrícula dos Calouros 
e Trote solidário 
Recepção aos alunos ingressantes, orientação 
para matrícula e apresentação do centro de 
ensino, com apadrinhamento dos calouros por 
veteranos. Promoção de atividades no primei-
ro dia de aula, incluindo o trote solidário, com 
ações como mutirão de limpeza em praias e 
interações com instituições que atendem jo-
vens em Florianópolis.
Bruna Monteiro, Douglas Farah, Priscila Elpo e 
Richard Gebien, Cecília Abreu Natália Macedo 
Luciana 
PeRíoDo: 2010 a 2013
PaRCeiRoS: Up to you, Ibagy, Santander, Pro-
jeto Route

Páscoa solidária
Campanha de arrecadação de produtos para 
doação a entidades sociais.
PeRíoDo: 2010 2011 2012 

semana Acadêmica da Esag - sEsag 
Ciclo de palestras com representantes dos se-
tores empresarial, governamental e não go-
vernamental de destaque nacional realizados 
num final de semana fora da Esag. 
PeRíoDo: 2010
PaRCeiRoS: SEARA; Intelbras; SambaTech; Co-
teminas; Tribunal de Justiça de SC; Prefeitu-
ra de Blumenau; Steinbruch Consultoria; Link 
Trade Investimentos; Águas de Joinville; Mi-
nistério de Minas e Energia

Viagem dos Calouros 
Realização de viagem técnica dos calouros 
para visita a empresas e instituições de suas 
respectivas áreas. 
Luiza Stein Flávio Salvador 
PeRíoDo: 2010 a 2013
PaRCeiRoS: Departamentos, Prefeitura de Blu-
menau, Hering, Dudalina
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associação atlética esag
A Associação Atlética da Esag, com foco 

na promoção de eventos esportivos, foi cria-
da em 2006, durante a Gestão Viver Esag do 
Diretório Acadêmico (DAAG). Sua implantação 
foi concretizada após os Jogos de 
Integração da Udesc daquele ano, 
realizados no Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), em Lages. 

A delegação da Esag, com-
posta na ocasião por mais de 80 
pessoas, ficou alojada por quatro 
dias na cidade serrana. Após os 
jogos, visando aprimorar a parti-
cipação do centro de ensino nas 
edições futuras, os estudantes se 
mobilizaram para criar uma orga-

nização esportiva inspirada no modelo de 
Associações Atléticas de São Paulo e norte-
-americanas. Em reunião convocada pelo 
DAAG, com com quase 20 participantes, foi 

formado um pequeno grupo para co-
locar o projeto na prática. 

Fundada em 7 de junho, a 
Atlética escolheu no mês seguinte 
sua mascote: o Puma, símbolo da 
entidade.

Desde então, a Atlética da 
Esag atua na mobilização e or-
ganização dos estudantes nas 
participações anuais do centro de 

ensino nos Jogos de Integração da 
Udesc e demais eventos esportivos.
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