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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dez, às 14:30 horas na sala 52 da 1 

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

presenças: Patrícia Vendramini, Aline Regina Santos, Elaine Cristina O. Menezes, Emiliana 3 

Debetir, Ênio Luiz Spaniol, Ivonete da Silva Ramos, José Francisco Salm Júnior, Luciana 4 

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

Menegasso, Marli Dias S. Pinto, Maurício C. Serafim, Mauro Sérgio B. Goulart, Micheline G. 6 

Hoffmann, Paula C. Schommer, Simone Ghisi Feuerschutte, Tatiana de Lucena Torres, 7 

Valério A. Turnês, Aroldo Schambeck, Clenia de Mattia, Eduardo A. Costa. Ausências: 8 

Adalto A. parada (justificada), Alexandre de Sá Oliveira, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo 9 

José de Lima, Denílson Sell, Eduardo Jara, Francisco Heidemann, Janice M. Bogo, 10 

Leonardo Secchi (justificada), Marisa L. Güths, Odila Terezinha M. Staudt, Paulo Sérgio M. 11 

Bastos, Rodrigo Bousfield (a disposição), Simone K. Füchter. A Chefe do Departamento, 12 

Profª Patrícia Wendramini abriu a reunião e como 1° ponto da Pauta passou a palavra para 13 

a Profª Paula Schommer que fez um relato da audiência Pública realizada em Brasília da 14 

qual participou no dia 05 de abril passado. Esta audiência tratou sobre Diretrizes 15 

Curriculares do Curso de Administração Pública com a presença de palestrantes, 16 

debatedores, pesquisadores e interessados no tema que versaram sobre esta importante 17 

temática para a Administração Pública. No 2° ponto de Pauta foi solicitado para os 18 

professores preencherem os seus PTIs para 2010/2. Informou-se que os professores em 19 

estágio probatório também podem alocar 12 horas aulas para o 2° semestre deste ano. Foi 20 

apresentada sugestão para os professores se reunirem por área para alocação das 21 

disciplinas e já ficou agendada nova reunião para terça-feira, dia 11 de maio para o acerto 22 

dos Planos de Trabalho Individuais de cada professor para aprovação em reunião do 23 

Departamento dia 24 de maio próximo. O 3° ponto de pauta tratou sobre redes de 24 

colaboração. Por proposição do Diretor do Centro, Prof. Mário Moraes deverá ser 25 

constituído o Conselho de Gestores Públicos com participação dos 3 setores:  1° setor com 26 

representantes dos três poderes dos governos Federal, Estadual e Municipal; 2° setor com 27 

representante empresarial, especialmente em seu envolvimento com atividades de 28 

responsabilidade social; e o 3° setor com organizações sociais – Ongs, associações, etc.  29 

Houve questionamentos sobre a formalidade, estatutos, indicações dos representantes, 30 

agenda de temas e funções deste conselho. Sugeriu-se a participação do Prof. Mário em 31 

futura reunião do Departamento para esclarecer melhor os encaminhamentos a serem 32 

dados em torno desta proposta. O 4° ponto de pauta versou sobre Redes de divulgação, 33 

especialmente através da Rádio UDESC. Atividades, realizações, projetos de pesquisa e de 34 

extensão e atividades em geral devem ser mais publicizadas. Discutiu-se o que divulgar, 35 

como divulgar e quando divulgar. A proposta é que todos se empenhem e participem desta 36 
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rede de divulgação. No 5° ponto de pauta, que tratou sobre o vestibular, foi feita solicitação 1 

para que se faça o resgate do aspecto vocacionado do vestibular da UDESC. O 6° ponto de 2 

pauta da reunião tratou sobre os eventos: a) as melhores práticas – o Prof. Maurício fez um 3 

relato crítico de sua experiência, com presença de palestrante e que resultou em 4 

participação limitada dos alunos; b) ENEAP em Balneário Camboriú – a Profª Maria Ester 5 

falou da proposta da programação deste evento; c) ENEO e EMA – o Congresso da ANPAD 6 

será realizado em Florianópolis nos dias 23, 24 e 25 de maio em cujas datas não haverá 7 

aulas. Foi aprovado por unanimidade o projeto de extensão “Avaliação Econômica de 8 

Projetos Sociais” da Profª Maria Carolina Andion. Também foram aprovadas por 9 

unanimidade as solicitações dos professores Maurício C. Serafim e Paula C.Schommer para 10 

custear inscrição (PRODIP no ENEO em Florianópolis) para apresentação dos trabalhos 11 

“Responsabilidade social corporativa: um panorama histórico do debate internacional” e 12 

“Gestão contemporânea: tensão e equilíbrio entre opostos e interdependência como 13 

marcas”, respectivamente. Por fim, foi aprovada por unanimidade autorização para a Profª 14 

Maria Ester Menegasso para apresentação do trabalho “A base epistemológica da ação 15 

administrativa nas organizações substantivas e a formação do gestor social” no IV ENEAGS 16 

em Lavras – MG de 27 à 29 de maio. Estes foram os assuntos. Nada mais havendo a tratar, 17 

foi a presente reunião encerrada, da qual eu Ênio Luiz Spaniol, lavrei a presente ata, a qual 18 

depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 4 19 

de maio de 2010. 20 

 


