


O CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E 

SOCIOECONÔMICAS (ESAG) É UMA DAS MAIS ANTIGAS 

UNIDADES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA (UDESC), MAS NÃO É SÓ A TRADIÇÃO QUE IMPORTA 

AQUI. VOCÊ ESTÁ ENTRANDO EM UM CENTRO DE EXCELÊNCIA, 

COM CURSOS ENTRE OS MELHORES DO PAÍS EM SUAS ÁREAS. 

ESTE GUIA VAI AJUDAR VOCÊ A CONHECER MELHOR A ESAG, 

ENTENDER COMO AS COISAS FUNCIONAM NO CENTRO E 

APROVEITAR AO MÁXIMO SUA VIDA ACADÊMICA. 

Bom curso!



Onde fica tudo por aqui?

Salas de aula 
da Graduação

Laboratórios de 
Informática

Departamentos 
dos Cursos

Salas de aula da 
Pós-Graduação



Onde fica tudo por aqui?

Salas de aula 
da Graduação

Direções: 
Geral, de Ensino, de Pesquisa e 
Pós-Graduação, de Extensão e 

de Administração

Auditório 
da ESAG

Salas de aula 
da Graduação

Salas de aula 
da Graduação



Só falte às aulas se realmente precisar!
Não há abono de faltas, com exceção de alguns casos:
Resolução nº 024/2015 CONSEPE > regulamenta o Regime Especial de Atendimento
Domiciliar Temporário para acadêmicos dos Cursos Superiores da UDESC. 
Resolução nº 045/2015 CONSEPE > regulamenta o registro da frequência
dos acadêmicos.

Saiba como as coisas funcionam por aqui!

Matrículas

Faltas

Atividades Complementares

Sua primeira matrícula é realizada presencialmente, mas as próximas serão feitas todos
os semestres pela internet acessando o SIGA - www.siga.udesc.br. Fique atento ao
Calendário Acadêmico: udesc.br/proreitoria/proen/calendarioacademico e não perca os
prazos!

São obrigatórias em todos os cursos e podem ser realizadas desde a 1ª fase!
Acesse a Resolução nº 026/2012 – CONSEPE na página da UDESC.

http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/024-2015-cpe.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/045-2015-cpe.pdf
https://siga.udesc.br/sigaSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/calendario_Udesc_2018_200418_15242469840965_3011.pdf
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2012/026-2012-cpe.pdf


Você vai precisar muito disto



Administração
Formando alunos desde 1969: o administrador pode abrir seu próprio negócio, ser

sucessor de empresas da família ou tornar-se executivo. São dois cursos de graduação

nessa área: um vespertino e um noturno. Mais informações no Departamento de

Administração.

Administração Pública
Forma administradores com foco na coprodução dos serviços públicos para atuar no
setor público, nas organizações do terceiro setor e nas empresas com interface público-
privada. Oferta dois cursos na modalidade presencial (matutino e noturno) e um curso
na modalidade a distância. Mais informações no Departamento de Adm. Pública.

Ciências Econômicas
O formando em Ciências Econômicas com foco em economia de empresas apresenta

sólida formação teórica, histórica e quantitativa, abrangendo também a dimensão

gerencial e contábil-financeira das empresas privadas e órgãos públicos. As aulas são

pela manhã. Mais informações no Departamento de Ciências Econômicas.

https://www.udesc.br/esag/administracaoempresarial
https://www.udesc.br/esag/administracaopublica
https://www.udesc.br/esag/cienciaseconomicas


Depois da graduação, você pode decidir continuar estudando!

A Udesc Esag tem boas opções na Pós-Graduação: 

Conheça os cursos no Portal da Udesc Esag: www.esag.udesc.br.  

http://www.esag.udesc.br/?id=27


Saiba o que acontece no centro

Mídias sociais
Siga nosso perfil no Twitter (@udesc_esag) e 

nossa página no Facebook (@UDESC.ESAG)

Office 365 Udesc
Você tem direito a um e-mail@edu.udesc.br, 

com todos os recursos do Microsoft Outlook, 

além de acesso a todos os recursos do pacote 

Office 365 e 5TB de espaço em nuvem para não 

perder seus trabalhos. Veja como em 

www.udesc.br/sistemas/office365

Portal da Esag
Acompanhe as notícias e encontre tudo o 

que precisa sobre o centro no site da Esag: 

www.esag.udesc.br

https://www.udesc.br/sistemas/office365
http://www.esag.udesc.br/?id=27


Programa de 
Mobilidade Estudantil 

da UDESC: Bolsa de 
estudos em 

Instituições do 
exterior conveniadas! 

Acesse: 
udesc.br/intercambio

/internacional

Convênio da ESAG 
com a Escola 
Superior de 

Propaganda e 
Marketing! Edital 

semestral.
Acesse a página da 

Mobilidade 
Acadêmica da ESAG

Programa de 
Fortalecimento da 
Função Pública na 

América Latina 
oferecido pela 
Universidade 

espanhola! Confira: 
Acesse a página da 

Mobilidade 
Acadêmica da ESAG

(Literalmente!)

PROME 
INTERNACIONAL 

FUNDAÇÃO 
BOTÍNESPM

https://www.udesc.br/intercambio/internacional
https://www.udesc.br/esag/intercambio
https://www.udesc.br/esag/intercambio


Programa de 
Mobilidade da 

Associação Brasileira 
de Universidades 

Estaduais e 
Municipais. 

Acesse: 
udesc.br/intercambio

Mobilidade 
Internacional em 

Instituições 
conveniadas, sem 
recebimento de 

Bolsa. Saiba mais: 
udesc.br/intercambio

Oportunidade de 
cursar disciplinas da 

área de Ciências 
Sociais Aplicadas no 

idioma inglês! 
Confira a página da 

Mobilidade 
Acadêmica da ESAG

(Literalmente!)

DISCIPLINAS 
EM INGLÊS

ABRUEMMOBILIDADE 
LIVRE

https://www.udesc.br/intercambio/internacional
https://www.udesc.br/intercambio/internacional
https://www.udesc.br/esag/intercambio


Ela se apoia no Ensino (os cursos), mas também na Pesquisa
(produção de conhecimento científico) e na Extensão (ações que
levam essa produção para o mundo lá fora, com eventos e prestação
de serviços).

Universidade não é só aula, sabia? 

E essas três atividades devem estar sempre associadas. Você só tem a
ganhar ao se engajar nelas. Dê uma olhada no site e conheça os
Grupos de Pesquisa, Projetos de Ensino e Ações de Extensão.
Não se acanhe, participe!

https://www.udesc.br/esag/gruposdepesquisa
https://www.udesc.br/esag/deg/projetodeensino
https://www.udesc.br/esag/dex/acoesdeextensao


Tá precisando de um apoio?

A UDESC é uma Universidade pública e gratuita, mas
estudar continua tendo um custo. A Universidade tem
Programas para ajudar estudantes com baixa renda,
que precisam de uma ajuda enquanto fazem o curso,
com subsídios para moradia e alimentação.
Saiba mais em udesc.br/permanenciaestudantil

A ESAG mantém ainda um serviço de orientação acadêmica e
profissional para seus alunos, o Espaço de Acolhimento ao
Ensino e Aprendizagem (EA2). O atendimento pode ser
individual ou em grupos. Saiba mais clicando aqui.

https://udesc.br/permanenciaestudantil
https://www.udesc.br/esag/ea2


A gente te dá uma força!

Existem várias oportunidades de bolsas durante o curso que 

permitem ao aluno se envolver nas atividades do centro e 

ainda ganhar um troco! Veja quais são as bolsas:

APOIO DISCENTE: você auxilia atividades de algum setor da Udesc.

Mais informações na página da Extensão da ESAG.

EXTENSÃO: para quem participa de Ações de Extensão! Confira a

página da Extensão no site da ESAG.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA: para alunos dedicados a Projetos de

Pesquisa. Confira a página da Pesquisa no site da ESAG.

https://www.udesc.br/esag/dex/bolsas/apoiodiscente
https://www.udesc.br/esag/dex/bolsas/extensao
https://www.udesc.br/esag/pesquisa/iniciacaocientifica


MONITORIA: bons alunos numa disciplina podem se tornar

monitores auxiliando os colegas sob orientação do professor.

Acesse este link para mais informações.

ENSINO: para aqueles que participam de Projetos de Ensino!

Consulte a página da Direção de Ensino de Graduação da Esag.

PÓS-GRADUAÇÃO: para acadêmicos regulares dos Cursos de

Pós-Graduação. Mais informações no site da Pós-Graduação.

A gente te dá uma força!

E tem ainda oportunidades de

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
fora da Universidade!

Consulte a Coordenação de Estágio.

https://www.udesc.br/esag/deg/monitoria
https://www.udesc.br/esag/deg/projetodeensino
https://www.udesc.br/esag/secretariadeposgraduacao
https://www.udesc.br/esag/estagios


“Considero dentre as inúmeras atividades que um graduando
da Esag pode usufruir, uma que, para mim, sobressai como
destaque. Chama-se relacionamento. O networking é fator
primordial, é o diferencial da Esag. Por aqueles corredores,
de uma simples conversa, pode sair uma magnífica parceria
que, semeada ali mesmo, pode-se gerar um acontecimento
para a toda a vida.

Por se tratar de uma
faculdade com
referências, um
graduando pode muito
bem estudar, realizar
provas, tirar dúvidas e
adquirir conhecimento.
Todavia, ainda não teria
usufruído de tudo
aquilo que a Esag
proporciona”

GUILHERME
ALLYSSON
CARNEIRO PINHEIRO,
egresso do curso de
Administração.



“[Os destaques do curso são] os conceitos internalizados que
traduzem em um comportamento com visão crítica, de opinião e
pertencimento na construção do país. Professores muito
competentes que trazem experiência profissional, os quais
mantenho contato pela inspiração e conhecimento que me
proporcionam. Além de encontrar oportunidades incríveis de
atuação em projetos de pesquisa e extensão que me
oportunizaram diferentes vivências e muito desenvolvimento”.

AMANDA ARIOLI PUTTI 
– egressa do curso de 
Administração Pública.



“Uma das coisas que eu considero mais bacanas sobre o curso é
que ele oferece um instrumental para seguir diferentes carreiras
quando você se forma. Nós temos ex-alunos fazendo mestrado
em São Paulo, em universidades de elite, outros trabalhando em
bancos de investimento ou estudando no exterior. Isso tudo
porque ao longo do curso você tem oportunidades de participar
de experiências como competições de econometria, finanças,
entre outras, além das oportunidades de mobilidade
internacional e de participação em projetos, que vão lhe
preparando para seguir esse tipo de carreira.”

VINICIUS  
MELQUÍADES DE 
SOUSA, aluno do 
Curso de Ciências 
Econômicas



udesc.br/guiadoaluno

Contatos importantes

DIREÇÃO GERAL
Prof. Dr. Éverton Luís Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
dg.esag@udesc.br | 3664-8254

DIREÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
Profª Drª Ana Paula Menezes Pereira
deg.esag@udesc.br | 3664-8209

DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Prof. Dr. Rafael Tezza
dppg.esag@udesc.br | 3664-8255

DIREÇÃO DE EXTENSÃO
Prof. Dr. Daniel Moraes Pinheiro
dex.esag@udesc.br | 3664-8224

DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Técnico Universitário Maurício dos Santos Küster
dad.esag@udesc.br | 3664-8232

https://www.udesc.br/guiadoaluno


Contatos importantes

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
Prof. Dr. Felipe Eugênio Kich Gontijo
felipe.gontijo@udesc.br | 3664-8206

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Prof. Dr. José Luiz Fonseca da Silva Filho
jose.fonseca@udesc.br | 3664-8277

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prof. Dr. Arnaldo José de Lima
arnaldo.lima@udesc.br | 3664-8231

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Prof. Dr. Adriano de Amarante
adriano.amarante@udesc.br | 3664-8273

SECRETARIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
Técnica Universitária Ana Cristina Benazzi dos Santos de Lima
ana.benazzi@udesc.br | 3664-8203

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
Técnica Universitária Mariana Souza Ribeiro
dex.esag@udesc.br | 3664-8252

COORDENAÇÃO DE PESQUISA
Técnica Universitária Carla Amarilho Sagaz
dppg.esag@udesc.br | 3664-8239
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