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Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Drª Isabela Regina Fornari Müller 
Professor Participante: Prof. Dr Nério Amboni

A prática da visita guiada vislumbra a necessidade da caracterização dos espaços não formais de
aprendizagem na construção do conhecimento e do desenvolvimento dos alunos. O ensino de
Administração não pode mais ficar limitado “às quatro paredes de uma sala de aula”, devendo ultrapassar
fronteiras para facilitar a absorção de novos conhecimentos em realidades diversas”. As atividades
pedagógicas fora da sala de aula, constituem-se em instrumento de aprendizagem ao favorecer
alternativas e inovações para o ensino. O projeto de ensino Viagem dos Calouros, no contexto
educacional, tem por objetivo ampliar a qualidade na formação crítica, reflexiva e criativa dos alunos,
proporcionando ao mesmo tempo, alternativas metodológicas de aprendizagem, a partir da vivência de
experiências distintas e da contextualização das histórias e culturas diversas das organizações no Estado
de Santa Catarina e Brasil. A viagem envolve atividades pedagógicas do tipo palestras, painel de debates
e demonstração do funcionamento da organização, da seguinte forma: a) Momento de exposição e
questionamentos; b) Momento de demonstração do funcionamento da organização; c) Momento de
avaliação e feedback.

“Viagem dos calouros do curso de Administração Empresarial”

DAE



Projeto de Ensino

Professor Coordenador: Prof. Dr Rafael Tezza
Professora Participante: Profª Drª Ana Paula Menezes Pereira

Alunos das disciplinas que envolvem matemática e raciocínio lógico têm apresentado carências
preocupantes, assim como disciplinas que envolvam leitura e interpretação de textos. Tais carências
prejudicam o desenvolvimento das disciplinas e o desempenho de todos os alunos, gerando
desestímulo e reprovações. Essas disciplinas exigem muita dedicação no estudo do conteúdo após a
aula, resolução de muitos exercícios, leitura e bagagem em matemática e português do ensino médio. Os
Cursos de Aperfeiçoamento Graduação/Pós-Graduação ESAG estão voltados tanto para calouros se
prepararem para essas disciplinas e se adaptarem ao ambiente universitário quanto para alunos
veteranos que queiram se aperfeiçoar em disciplinas quantitativas, de escrita ou de ferramentas
computacionais ou se prepararem para outras disciplinas. Além de colaborar com aperfeiçoamento dos
conhecimentos dos alunos de graduação nas referidas disciplinas o projeto tem como propósito integrar
a Graduação com a Pós-Graduação. Tal integração se dá pelo fato de os cursos serem desenvolvidos e
ministrados por alunos da Pós-Graduação sob supervisão do coordenador do projeto. Esses cursos serão
registrados como carga horária complementar curricular para os alunos da graduação, desde que
apresentem presença mínima de 75% das aulas. O número máximo de vagas por curso é de 40 alunos. A
carga horária para cada curso será de 30 horas por semestre e os horários para realização dos cursos
deverão se concentrar entre 12:00 e 14:00 ou 17:40 e 18:50. A previsão de início dos cursos é início de
março/2018.

“Curso de Aperfeiçoamento Graduação/Pós-Graduação ESAG”

DAE



Projeto de Ensino

Professor Coordenador: Prof. Dr Nério Amboni
Professores Participantes: Prof. Dr Carlos R. De Rolt e Prof. Dr Mário César B. Moraes

A ciência dos dados compreende a ciência do planejamento, aquisição, gestão, análise e inferência de
dados. A e-science é o ponto onde a TI [tecnologia da informação] encontra cientistas. A demanda por
profissionais com experiência em análise de dados ultrapassa muito os empregos estereotipicamente
"tecnológicos", e se estende em todos os campos e indústrias onde há necessidade de analisar grandes
conjuntos de dados. Muitas oportunidades na área de análise de dados surgirão no mundo, pois as
grandes empresas já estão demandando a contratação de colaboradores com a competências para
utilizar big data e extrair informações relevantes para a tomada de decisões. O projeto tem por objetivo
introduzir técnicas, metodologias e ferramentas modernas de análise de dados aos professores e alunos
da ESAG e contempla: a) levantamento de material bibliográfico e experiências relacionadas ao ensino de
análise de dados; b) elaboração de material didático para empreender o ensino de análise de dados; c)
realização de minicurso para professores responsáveis por disciplinas com potencial de aplicação da
análise de dados; d) realização de curso na modalidade semipresencial sobre teoria e prática na
administração de análise de dados para alunos de graduação; e) fornecer subsídios para os gestores dos
cursos de graduação.

“Cientista de Dados: da Ciência à E-Science”

DAE



Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Drª Patrícia Vendramini 
Professora Participante: Profª Drª Luciana Ronconi

A proposta deste Projeto de Ensino é alinhar conteúdos primordiais das disciplinas que
compõem o Eixo Propedêutica, o qual engloba os fundamentos epistemológicos do curso
de Graduação de Administração Pública – ESAG para desenvolver metodologias de ensino-
aprendizagem compatíveis com o perfil dos profissionais que esperamos formar.

“Práticas de Ensino-Aprendizagem no Campo de Públicas” 

DAP



Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Drª Janice Mileni Bogo

O projeto Pontes da Sustentabilidade tem dois objetivos principais: 1º desenvolver
estratégias para proporcionar aos estudantes do curso de Administração Pública a
possibilidade de pensar, sentir e fazer acontecer a sustentabilidade de forma criativa e
variada; 2º construir conexões entre os cursos da Esag e entre o curso de Administração
Pública e outros cursos de outros Centros da Udesc em torno no tema da sustentabilidade,
integrando, colaborando e descobrindo caminhos que nos unem e nos diferenciam,
valorizando a diversidade e enriquecendo o processo de criação e de compreensão. Como
produtos espera-se: (1) desenvolvimento de material na forma de artigo científico,
tecnológico ou ainda, de relatório de experiências que explore e estimule a discussão em
torno do tema “educação para a sustentabilidade”; (2) planejamento, execução e avaliação de
estratégias de educação para a sustentabilidade junto a grupos selecionados de alunos; (3)
planejamento, execução e avaliação de estratégias de integração, em torno do tema, com
professores e alunos de outros cursos da Esag e de outros Centros da Udesc.

“Pontes da Sustentabilidade”

DAP



Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Me. Ivoneti da Silva Ramos 

A utilização de práticas de ensino diferenciadas são elementos relevantes para o processo de
desenvolvimento da área da educação. Através de capacitação, de oficinas e similares, os docentes
podem revitalizar suas práticas, compartilhá-las, conhecer novas dinâmicas interagindo com outros
docentes, enfim, pode ampliar seu universo de práticas pedagógicas. A dimensão da relação entre a
prática pedagógica e a formação de docentes de ensino superior deve ser sempre estimulada, em função
de que o espaço da prática se alia ao espaço da reflexão teorizada. Tendo em vista esta perspectiva,
propõe-se este projeto de ensino, com objetivo de oferecer aos docentes um espaço para praticar
atividades que aperfeiçoem as formas de trabalhar os conteúdos em sala de aula – O foco do projeto são
os docentes do departamento de Administração Pública da ESAG/UDESC, mas o projeto abrange demais
professores que ministram aulas no curso os discentes por irradiação. O objetivo geral é realizar
atividades (debates, cursos, feiras, oficinas, etc) que destaquem práticas inovadoras de ensino-
aprendizagem e contribuam no aperfeiçoamento do curso. O projeto Comunidade de Práticas será
operacionalizado através da realização de atividades lúdicas, oficinas, feiras, cursos, seminários e através
de outras iniciativas, como estudos práticos que relacionem os conteúdos trabalhados em sala de aula.

“Comunidade de Práticas”

DAP



Projeto de Ensino

Professor Coordenador: Prof. Dr. Arnaldo José de Lima 

Sabe-se que são diversas iniciativas que podem auxiliar a interação docente/discente no processo de
ensino/aprendizagem, e o projeto Comunidade de Práticas na EaD visa auxiliar o docente para
aperfeiçoar/ampliar/renovar suas práticas pedagógicas e consequentemente melhorar a relação
ensino/aprendizagem, buscando maximizar o resultado do produto educacional. Nesse sentido, o
objetivo geral é realizar atividades - debates, cursos, seminários - que destaquem práticas inovadoras de
ensino-aprendizagem e contribuam no aperfeiçoamento do curso na modalidade EaD. Salienta-se que
serão abordadas três dimensões: avaliação e aperfeiçoamento, tecnologia da informação e debates. O
foco do projeto são os docentes do departamento de Administração Pública da ESAG/UDESC, mas o
projeto abrange demais professores que ministram aulas no curso e os discentes por irradiação. O
projeto terá inicialmente a parceria com os projetos de extensão DAP TV e Nas Entrelinhas para a
potencialização e alcance dos temas em debate. Ao longo da execução, programas/projetos de pesquisa
e de extensão poderão apoiar a iniciativa.

“Comunidade de Práticas na EaD” 

DAP



Projeto de Ensino

Professor Coordenador: Prof. Me. Fernando Pozzobon

A capacitação discente em atividades extraclasse é fundamental para a manutenção de um aluno
qualificado, capacitado e atualizado no desempenho de suas atividades acadêmicas, mas importantes
também na formação profissional. Nesse sentido, a realização cursos e minicursos em tópicos especiais
de econometria fornecerá ao discentes uma oportunidade de revisar e revitalizar suas técnicas
econométricas acadêmicas e profissionais e de adquirir novos conhecimentos aplicados ao processo de
aprendizagem. Essas capacitações também contribuem para fortalecer as conexões interdisciplinares e
contribuir na pesquisa e extensão e, em especial, no desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de
curso que utilizam econometria, além de servirem como um incentivo e um suporte para acelerar os
trabalhos que já vem sendo desenvolvidos na medida em que se trocam experiências, capacitam os
alunos, apresentam novas propostas e realidades e se suprem demandas que podem ser identificadas
pelos professores. Pretende-se, portanto, promover cursos e minicursos, treinamento e capacitação para
os alunos na área de econometria, visando atender os discentes do curso de economia e também de
administração torna-se um recurso importante para a melhor qualificação acadêmica e profissional dos
discentes. No projeto de ensino “Tópicos Especiais de Econometria 2018” propõe-se a formação e
ampliação do capital humano através da capacitação discente em tópicos especiais de econometria
como elemento fundamental para a manutenção de um corpo de alunos qualificados e atualizados no
desempenho de suas atividades.

“Tópicos Especiais de Econometria” 

DCE



Projeto de Ensino

Professor Coordenador: Profª Drª Ana Paula Menezes Pereira

A utilização de práticas de ensino diferenciadas é importante ao aprimoramento do processo de
ensino e aprendizagem, envolvendo a participação de docentes e discentes. A realização de
oficinas e similares, bem como, a possibilidade de participação em eventos relacionados ao tema,
propicia aos docentes e discentes a troca de informações com profissionais da área, oportunizando
a revitalização do ambiente de aprendizagem, pelo conhecimento de novas técnicas e
procedimentos e pelo intercâmbio entre os participantes. Os encontros fortalecem as relações no
grupo, permitindo o compartilhamento de experiências de ensino/aprendizagem, com a
participação de acadêmicos. O estímulo às reflexões vai além da troca de experiências cotidianas
na comunidade acadêmica, sendo importante a promoção de um espaço para que estes
intercâmbios ocorram com a condução especializada, de forma que se fomente a construção de
um ambiente propício à solução de problemas e proposições inovadoras ao processo. Sob esta
perspectiva, o objetivo deste projeto é oferecer à comunidade acadêmica um espaço para
desenvolver atividades que aperfeiçoem as formas de trabalhar os conteúdos curriculares de seus
cursos, expandindo-os para espaços além da sala de aula, ao procurar integrar os objetivos de
ensino com a pesquisa e a extensão.

“Ensino e aprendizagem: reflexão e desenvolvimento das práticas” 

DCE



Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Drª Marianne Zwilling Stampe

A capacitação docente é uma ferramenta fundamental para a manutenção de um corpo de professores
qualificados e atualizados no desempenho de suas atividades, em especial ao ensino, mas que geram
afeitos de transbordamento também nas atividades de pesquisa ou extensão. O objetivo deste projeto é
oferecer aos professores e aos alunos uma oportunidade para desenvolver suas práticas que
aperfeiçoem as formas de trabalhar inclusive os conteúdos curriculares de seus cursos. Nesse sentido, a
realização de oficinas, minicursos, palestras e similares, fornece ao docente uma oportunidade de
revitalizar suas técnicas e de adquirir novos conhecimentos aplicados ao processo de
ensino/aprendizagem. Apesar do alvo direto das atividades propostas serem os docentes, será permitida
a participação dos discentes (em especial os monitores e bolsistas, bem como alunos de mestrado e
doutorado) em atividades nas quais houver aderência das práticas e conteúdos à formação dos
acadêmicos.

“Aprimoramento de Capital Humano: Ciências Econômicas 2018/2019” 

DCE



Projeto de Ensino

Professora Coordenadora: Profª Drª Analucia Vieira Fantin

O Projeto de Ensino "Curso Introdutório de Programação em PYTHON" tem como objetivo principal
estimular a curiosidade e explorar habilidades computacionais de alunos de graduação dos cursos de
Economia, e também de outros centros da UDESC. Os objetivos específicos são, principalmente: motivar
os alunos de graduação a utilizar ferramentas computacionais no aprendizado de disciplinas da área de
exatas, desenvolver habilidades computacionais encorajando os alunos ao uso de novas ferramentas, e
dessa forma complementar a sua formação acadêmica, e ainda, apoiar atividades de ensino que possam
ser favorecidas com o uso de ferramentas computacionais. O foco do projeto é atingir alunos de
graduação, mas espera-se também chamar a atenção de alunos de pós-graduação e professores que
ministram disciplinas da área de exatas. As aulas serão expositivas, e envolverão atividades práticas.
Dessa forma, espera-se que os alunos sejam encorajados, desde o primeiro momento, a utilizar a
computação como ferramenta de trabalho.

“Curso Introdutório de Programação em PYTHON”

DCE



Direção de Ensino

Contate-nos:

Site: http://www.esag.udesc.br/?id=1392
Tel: 3664-8227
Email: esag.ensino@gmail.com


