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DAP 
TV

Desenvolve vídeos com os mais variados
temas relativos à Administração Pública 
numa linguagem mais dinâmica, divertida e 
conectada com as novas tecnologias, 
utilizando como canal o Youtube, criando 
assim novos espaços de aprendizado. 

Coordenadora – Prof Patricia Vendramini 

EMPRESA 
JÚNIOR 
DA ESAG

http://esagjr.com.br/  

Formaliza o funcionamento da ESAG Jr por

meio de inserção da mesma nas atividades

de extensão universitária. A ESAG Jr. é a

empresa júnior dos cursos da

ESAG/UDESC. Com 20 anos de experiência

e mais de 200 projetos realizados, oferece

um espaço de prática dos aprendizados

obtidos pelos alunos sob a orientação dos

professores da ESAG. 

Coordenador – Prof. Marco Seifriz 

Projetos Vinculados: Consultoria em

Administração Empresarial (Coordenador –

Prof. Eduardo Trauer); Consultoria em

Administração Pública (Coordenador – Prof.

Ana Paula Grillo Rodrigues); Consultoria em

Economia. 
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ES@G 
SC

Desenvolve atividades relacionadas a
promoção de Desenvolvimento
Municipal/Regional Sustentável, com foco
nas regiões contempladas do o curso de
Administração Pública EaD da Esag. 

Coordenadora – Prof. Ivoneti da Silva
Ramos. 

Projetos Vinculados: Projeto e-Bússola;
Projeto Diálogo Regional (Coordenadora –
Prof. Janice Mileni Bogo);  Projeto
Empreendedor Sustentável   (Coordenadora
– Prof. Isabela Regina F. Muller) 

ESAG 
KIDS

http://www.esagkids.com.br/ 

Visa estimular crianças a desenvolver

competências relacionadas a administração

financeira, com foco em orçamento pessoal,

e também em empreendedorismo e

inovação. 

Coordenador – Prof. Eduardo Jara 

Projetos vinculados: Projeto Manual do

Empreendedor Mirim (Coordenador –

Francisco de Resende Baima); Crianças na

Universidade; Esag Kids On The Road

(Coordenador – Jovane de Azevedo

Medina). 
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ESAG
SÊNIOR

http://esagsr.blogspot.com.br/ 
Criado em 2003 é uma iniciativa que oferece 
Formação Complementar em administração, 
com duração de um ano. Voltado à 
atualização e profissionalização de pessoas 
de meia idade, tem foco na formação para o 
empreendedorismo, para o exercício do 
voluntariado e para o planejamento de vida e 
carreira. 

Coordenadora – Prof.Emiliana Debetir
Oliveira 

Projetos Vinculados: Consolidação 
Acadêmica; Empreendedorismo; 
Voluntariado. 

NAS 
ENTRELINHAS

Qualifica os debates no campo do interesse 

público por meio de ações de comunicação 

pelo Rádio, através do programa 'Nas 

Entrelinhas' pela Rádio Udesc. Este 

programa vai ao ar semanalmente pela 

Rádio Udesc com temas de política, 

economia, administração pública e debates 

semanais abordando questões sobre gestão 

dos serviços públicos, desafios, mudanças e 

pesquisas acadêmicas encerradas ou em 

desenvolvimento.   

Coordenador – Prof. Paula Chies Schommer 
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EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 
PESSOAL

Atende o meio acadêmico, organizações não 

governamentais, comunidades e sociedade 

em geral. Isso se deve ao crescente 

interesse pelo assunto, face à dificuldade 

dos indivíduos e famílias em lidar com as 

suas finanças. Dessa forma, objetiva-se 

capacitar para o consumo consciente, o uso 

do crédito, o planejamento financeiro e a 

poupança e investimento.  

Coordenador – Francisco de Resende Baima 

LEDS Laboratório de Educação para a 
Sustentabilidade - LEDS busca engajar 
diferentes atores envolvidos com 
determinados problemas para a proposição e 
prototipagem de soluções, a partir da lógica 
da inovação aberta, voltada à soluções 
sustentáveis e que resolvam problemas do 
território de Florianópolis, podendo incidir 
sobre as políticas públicas, por meio de 
proposições desenvolvidas no contexto 
estudado. 

Coordenadora – Prof. Graziela Dias 
Alperstedt 
Projetos Vinculados: Projeto Ciclo de 
Eventos (Coord. Aline R. Santos); Projeto 
Laboratório de Metodologias; Projeto 
Laboratório Vivo (Coord – Prof. Carolina 
Andion) 
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TAI CHI 
CHUAN NA 
ESAG 

NISP Núcleo de Pesquisa e Extensão em
Inovações Sociais na Esfera Pública  - NISP,
focaliza o estudo e o apoio a ações coletivas
que vêm promovendo inovações sociais na
esfera pública (de forma institucionalizada ou
não). Isso inclui iniciativas provenientes tanto
do Estado, como da sociedade civil e das
empresas, além dos novos arranjos
institucionais que se constroem na
articulação negociada entre esses atores
para resolução de problemas públicos. No
âmbito da extensão, o NISP promove ações
complementares que se destinam a difusão
da sua produção científica. 

Coordenadora – Prof. Carolina Andion 

Projetos vinculados: Observatório de IS de
Florianópolis (Coordenadora – Prof Graziela
Dias Alperstedt); Projeto Seminário de
Difusão do NISP; Projeto Encontros de
Estudos Avançados. 

Apresenta a grupos da comunidade a prática
de atividade física. Pretende-se utilizar o Tai
Chi Chuan neste projeto por ser uma
modalidade que permite ao grupo da terceira
idade a participação sem restrições.  

Coordenador – Prof. Julio Dias 
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POCE

ATITUDES 
EMPRESARIAIS

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

Coordenador – Prof. José Luiz Fonseca da 
Silva Filho 

Projetos Vinculados: Programa de rádio 
Atitudes Empresariais; O melhor do Atitudes 
Empresariais (Coordenador – Prof. Felipe 
 Gontijo); O livro Atitudes Empresariai 

http://observatorioeconomic.wix.com/esag 
Programa “Observatório de Conjuntura 
Econômica” - POCE, supre o déficit de 
informações referentes à conjuntura
econômica dos municípios catarinenses e do 
Estado de Santa Catarina, que faz surgir a 
cada ano uma crescente demanda potencial 
por informações referentes aos indicadores 
de produção e de preços. 

Coordenadora: Prof. Thais Waideman 
Niquito 
Projetos vinculados: Acompanhamento da 
produção industrial catarinense (Coord. Prof. 
Marianne Zwilling Stampe), Monitoramento 
de indicadores do comércio em Santa 
Catarina, Acompanhamento de indicadores 
do mercado de trabalho no Estado 
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NISP 
CULTURA 
POLÍTICA

OBSERVATÓRIO 
FLORIPA 
CIDADÃ

http://www.esag.udesc.br/ofc 
Contribui para o exercício da cidadania por
meio de estratégias e instrumentos que
favoreçam a reflexão e a tomada de decisão
sobre o desenvolvimento de Florianópolis.  

Coordenador – Prof. Valério Alecio Turnes 

Projetos vinculados: Projeto Monitoramento
da Realidade; Projeto Formação para
controle cidadão e coprodução
(Coordenadora – Prof. Paula Shies
Schommer); Projeto Plataforma Floripa
Cidadã. 

Formação de educação para a cultura 
política, mobilizando os diversos atores da 
sociedade, tendo na universidade a 
referência na capacidade de gerar e difundir 
conhecimento. 
Coordenador – Prof. Daniel Moraes Pinheiro 

Projetos Vinculados: Projeto Radar 
Parlamentar; Projeto Jogos para a Educação 
Política; Projeto Eventos de mobilização, 
formação e promoção para a cultura política. 
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PRÊMIO DE  
BOAS PRÁTICAS 
EM GESTÃO 
PÚBLICA 
UDESC ESAG

Instituído em 2015 e com periodicidade
bianual, atualmente em sua segunda edição,
o Prêmio Udesc Esag de Boas Práticas em
Gestão Pública visa identificar, reconhecer,
estimular e premiar práticas inovadoras de
gestão, entendidas como um conjunto de
ações e procedimentos que consolidam
avanços na realização do interesse público,
implementado em órgãos públicos e em
organizações da sociedade civil no estado de
Santa Catarina. 

Coordenador – Prof. Sulivan Desirée Fischer 

Projetos Vinculados: Projeto - Desenvolver
Estrutura de governança para o Prêmio;  
Projeto - Desenvolver, customizar, configurar
e gerenciar softwares para o Prêmio
(Coordenador – Prof. Julibio D. Ardigo);
Projeto Elaborar plano de divulgação e
comunicação para o Prêmio (Coordenador –
 Prof. Aline Regina Santos)  
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CONECTE- 
SE COM A 
EXTENSÃO (48) 33664-8252 

dex.esag@udesc.br 

www.esag.udesc.br/extensao 

facebook.com/extensao.esag 


