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Aos primeiro dias do mês de junho de dois mil e dez, às 16:30 horas na sala 145 da ESAG, 1 

reuniu-se o Departamento de Administração Pública da ESAG, com as seguintes presenças: 2 

Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Patrícia Vendramini, Emiliana Debetir, 3 

Ênio Luiz Spaniol, Ivonete da Silva Ramos, Janice M. Bogo, José Francisco Salm Júnior, 4 

Luciana Francisco A. Ronconi, Marcello B. Zapelini, Maria Carolina M. Andion, Leonardo 5 

Secchi, Maurício C. Serafim, Mauro Sérgio B. Goulart, Paula C. Schommer, Simone Ghisi 6 

Feuerschutte, Valério A. Turnês, Aroldo Schambeck, Clenia de Mattia, Camila Pagani. 7 

Ausências: Maria Ester Menegasso (justificada), Francisco Heidemann (justificada), Rodrigo 8 

Bousfield (a disposição). Convidados: Prof. Mário César Barreto Moraes e Profª Denise 9 

Pinheiro. Solicitação de inclusão em pauta: 1 – Solicitação de participação em evento. 10 

Aprovado. 1. Comemoração do Dia do Administrador Público – A Profª Patrícia solicitou 11 

dois professores voluntários para desenvolver uma programação em comemoração ao dia 12 

estadual do Administrador Público, dia 05 de julho, instituído pela Lei nº 14.180 de 1º de 13 

novembro de 2007, lembrando que esse dia foi criado em virtude do falecimento da 14 

acadêmica Alice Jorge de Souza às vésperas da realização do ENEAP em 2007 em 15 

Florianópolis. Na seqüência a Profª Ivonete e o Prof. Leonardo ficaram responsáveis pelo 16 

desenvolvimento da programação. 2. Análise das possibilidades de transferência da 17 

turma de Balneário Camboriú – A Profª Patrícia fez a apresentação das seguintes 18 

alternativas estudadas e discutidas com as direções: Criação do Novo Centro – O Decreto 19 

nº 3.276 em 20 de maio de 2010 cria o Centro de Ensino da Foz do Rio Itajaí – CESFI, com 20 

retorno do Curso de Administração Pública de Balneário Camboriú para ESAG. 21 

Possibilidades: A. Transferência do curso para Florianópolis, turno noturno - Aspectos 22 

favoráveis: . Atendimento de demanda (qual demanda?), . Aumento do poder de barganha 23 

junto à UDESC. Aspectos desfavoráveis: . Professores substitutos de Balneário com 24 

dificuldade de permanecer no curso; . Abertura de processo seletivo para contratar novos 25 

substitutos ou aumentar a carga horária dos professores efetivos, que já estão com 26 

ocupação plena; . Possibilidade de haver canibalização da turma matutina com 27 

transferências internas para a noite ou para os outros cursos da ESAG (Ciências 28 

Econômicas e Administração Empresarial); . Perfil do aluno com pouca disponibilidade de 29 

tempo para se dedicar aos estudos; . Necessidade de conciliar a ocupação dos professores 30 

nos três turnos; . Existência de 112 vagas para transferência externa, demonstrando uma 31 

grande evasão de alunos. B. Transferência do curso para Florianópolis, turno 32 

vespertino: Aspectos favoráveis: . Atendimento de demanda (qual demanda?); . Aumento 33 

do poder de barganha junto à UDESC. Aspectos desfavoráveis: . Professores substitutos 34 

de Balneário com dificuldade de permanecer no curso; . Abertura de processo seletivo para 35 

contratar novos substitutos ou aumentar a carga horária dos professores efetivos, que já 36 
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estão com ocupação plena; . Possibilidade de haver canibalização da turma matutina com 1 

transferências internas para a noite ou para os outros cursos da ESAG (Ciências 2 

Econômicas e Administração Empresarial); . Existência de 112 vagas para transferência 3 

externa, demonstrando uma grande evasão de alunos (incluir número de formandos desde a 4 

primeira turma); . Possibilidade de haver diluição da demanda nos dois turnos, o que 5 

repercute negativamente para o índice candidato-vaga. C. Suspensão da turma - 6 

Aspectos favoráveis:  . Concentração de esforços; . Fortalecimento da qualidade do 7 

ensino, com uma atuação substantiva dos professores efetivos (didática, avaliação da 8 

aprendizagem, orientação de estágio); . Maior disponibilidade dos professores efetivos para 9 

realização de atividades voltadas à pesquisa, à extensão e à gestão; . Considerando as 10 

novas diretrizes da escola de verticalização, serão necessários professores para se 11 

dedicarem à internacionalização do curso, pós-graduação (strictu – mestrado e doutorado - 12 

e lato sensu); . Não há necessidade de contratar novos professores tendo em vista a 13 

orientação da PROEN de diminuição de vagas de efetivos e substitutos; . Consolidação do 14 

corpo docente nas áreas do conhecimento do curso. Aspectos desfavoráveis: . Diminuição 15 

do poder de barganha junto à UDESC; . Diminuição do número de vagas disponibilizadas à 16 

sociedade; . Necessidade de alocar carga horária os professores em outros cursos ou 17 

centros caso a alocação na Administração Pública não seja suficiente. D. Suspensão da 18 

turma com incremento nas vagas de 40 para 50 alunos - Aspectos favoráveis: . 19 

Concentração de esforços, . Fortalecimento da qualidade do ensino, com uma atuação 20 

substantiva dos professores efetivos (didática, avaliação da aprendizagem, orientação de 21 

estágio); . Maior disponibilidade dos professores efetivos para realização de atividades 22 

voltadas à pesquisa, à extensão e à gestão; . Considerando as novas diretrizes da escola de 23 

verticalização, serão necessários professores para se dedicarem à internacionalização do 24 

curso, pós-graduação (strictu – mestrado e doutorado - e lato sensu); . Não há necessidade 25 

de contratar novos professores tendo em vista a orientação da PROEN de diminuição de 26 

vagas de efetivos e substitutos; . Consolidação do corpo docente nas áreas do 27 

conhecimento do curso. Aspectos desfavoráveis: . Diminuição do poder de barganha junto 28 

à UDESC; . Diminuição do número de vagas disponibilizadas à sociedade; . Necessidade de 29 

destinar carga horária dos professores em outros cursos ou centros caso a alocação na 30 

Administração Pública não seja suficiente. Vagas não Preenchidas (Abertas para 31 

Transferência) – VT – Pedidos – Saldo - Administração Pública (BC):   57 - 00 -  57 - 32 

Administração Pública (FNS): 68  -  02     -   66 – Totais: 125 -   02  -  123. O Prof. Mário, 33 

Diretor Geral, ressaltou que, de conformidade com a legislação vigente, com a criação do 34 

novo Centro de Ensino Superior da Foz do Itajaí, em Balneário Camboriú, torna-se 35 

necessário a  definição da vocação do Centro, a partir do que serão definidos os cursos a 36 
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serem implantados na unidade, após aprovação nos conselhos superiores da 1 

Universidade. Informou ainda que, diante do exposto, o Curso de Administração Pública da 2 

ESAG, deixa de ser oferecido em Balneário Camboriú, retornando ou passando a ser 3 

oferecido apenas na origem, transferindo dessa forma as vagas para Florianópolis ou 4 

simplesmente deixando de ser oferecido fora da sede, como até então. Ressaltou que a 5 

Direção não imporá restrições à liberação de professores para o novo Centro. O  6 

Departamento deve, portanto, definir o que fazer com essas vagas, sendo as possibilidades: 7 

abrir mais uma turma em Florianópolis, no período vespertino ou noturno; não abrir, ou 8 

ainda, aumentar o número de vagas do curso já existente de 40 para 50. O curso de  AP, 9 

em Balneário Camboriú, será  oferecido até a última turma, não havendo mais vestibular 10 

para o mesmo a partir do final do ano. Ressaltou que do ponto de vista de ocupação  de 11 

vagas, se Balneário e Florianópolis tivesse histórico de casa cheia, a decisão seria mais 12 

fácil. Estrategicamente, para a ESAG não convém a suspensão das vagas. Informou que no 13 

caso de suspensão não se perde o curso, somente deixa de existir as vagas até então 14 

ofertadas. Registrou que dentro das ações prioritárias de gestão da ESAG está previsto a 15 

implantação dos cursos de graduação em Direito, Sistemas de Informações, Comunicação 16 

Social; Habilitação em Publicidade e Propaganda. O Curso de Direito já está na Pró-Reitoria 17 

de Ensino, e sua abertura suspensa até o incremento da Receita do Estado. Este curso 18 

passa a ser alimentado pelos professores da casa, e a contratação de novos com o 19 

diferencial de serem professores 20 hs. No final de 2011 a ESAG entrará com a solicitação 20 

para a implantação do Curso de Doutorado. Na seqüência a Profª Patrícia colocou em 21 

discussão as alternativas apresentadas, e após várias colocações e ponderações foi 22 

colocado em votação as seguintes propostas: 1 – Abertura de nova turma em 23 

Florianópolis – Votos favoráveis – 08 votos : Professores Arnaldo José de Lima, José 24 

Francisco Salm Júnior, Marcello B. Zapelini, Mauro Sérgio B. Goulart, Paula C. Schommer, 25 

Valério A. Turnês, Acadêmicas Clenia de Mattia e Camila Pagani. Votos desfavoráveis - 11 26 

votos : Professores Ana Paula G. Rodrigues, Emiliana Debetir, Enio L. Spaniol, Ivoneti 27 

Ramos, Leonardo Secchi, Luciana Ronconi, Maria Carolina Andion, Maurício Serafim, 28 

Patrícia Vendramini, Simone Feuerschütte, Aroldo Schambeck. 2 – Aumento do número de 29 

vagas - Votos favoráveis – 15 votos : Professores Ana Paula G. Rodrigues, Arnaldo José 30 

de Lima, Enio Spaniol, Ivoneti Ramos, Leonardo Secchi, Luciana Ronconi, Maria Carolina 31 

Andion Maurício Serafim, Patrícia Vendramini, Palua Schommer, Simone Feuerschütte, 32 

Valério Turnês, Aroldo, Acadêmicos Clenia de Mattia e Camila Pagani. Votos 33 

desfavoráveis – 02 votos: Professores Emiliana Debetir, Marcello B. Zapelini. Abstenções 34 

– 02 votos: Professores José Francisco Salm Júnior e Mauro Sérgio B. Goulart. 3. 35 

Solicitação de participação em evento – A Profª Patrícia apresentou parecer favorável a 36 
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solicitação de participação em evento internacional do Prof. Leonardo Secchi, nos dias 07 a 1 

09 de junho, em Belo Horizonte, no 1º Seminário Internacional de gestão de Políticas 2 

Públicas. Colocado em discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. 3 

Comunicações Gerais – A Profª Patrícia comunicou que será divulgado em breve o 4 

calendário de atividades e reuniões da ESAG, que vem em auxílio ao planejamento de cada 5 

departamento. O Prof. Arnaldo informou sobre a aplicação dos questionários de avaliação 6 

dos professores em estágio probatório, solicitando a colaboração de todos. Nada mais 7 

havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu Tânia Mara M. Cardoso, 8 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 9 

Departamento. Florianópolis, 01 junho de 2010. 10 

 


