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Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dez, às 14:30 horas na sala 08 da ESAG, 1 

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

Aline Regina Santos, Ana Paula G. Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes 3 

Pinheiro, Denílson Sell, Eduardo Janiseck Jara, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivonete 4 

S. Ramos, Leonardo Secchi, Luciana F. Abreu Ronconi, Janice. M. Bogo, José Francisco 5 

Salm Junior, Maria Carolina M. Andion, Maria Ester Menegasso, Marli Dias S. Pinto, 6 

Maurício Serafim, Mauro Sérgio B. Goulart, Micheline G. Hoffmann, Patrícia Vendramini, 7 

Paula C. Schommer, Sérgio Bittencourt, Simone Ghisi Feuerschutte, Valério Alécio Turnês, 8 

Aroldo Schambeck, Clenia de Mattia, Eduardo Costa. Ausências: Alexandre S. Oliveira, 9 

Francisco Gabriel Heidemann, Marcello B. Zapelini (licença prêmio), Marisa L. Güths, Odila 10 

Terezinha M. Staudt (justificou), Rodrigo Bousfield (a disposição ENA), Simone K. Füchter. A 11 

Profª Patrícia Vendramini perguntou aos presentes sobre inclusões em pauta: - Inclusão do 12 

Prof. Eduardo Jara no projeto de pesquisa do Prof. Maurício Serafim; - Afastamento Prof. 13 

José Francisco Salm Júnior; - Solicitação de viagem Profª Aline Santos. 1. Reforma 14 

Curricular – Núcleo Estruturante – A Profª Patrícia informou que será agendada uma 15 

reunião extraordinária para discussão da reforma curricular, onde serão esclarecidas as 16 

diretrizes da UDESC, da Direção da Escola e do MEC. Será preservada a identidade do 17 

curso e alinhamento do núcleo comum. Os líderes de área realizarão reunião com seus 18 

pares, e posteriormente será realizada reunião com todos os professores. Propôs a data de 19 

19 de outubro para essa discussão, aceita pelo Departamento. 2. Situação do Curso em 20 

Balneário Camboriú - A Profª Patrícia convidou o prof. Mário César Barreto Moraes, Diretor 21 

Geral da ESAG, para esclarecimentos quanto ao andamento das deliberações em relação a 22 

Balneário Camboriú. Passou a palavra ao Prof. Mário que na seqüência, após 23 

cumprimentos, realizou esclarecimentos e situou os trâmites do processo de Balneário 24 

Camboriú: Considerações iniciais: 1- PPC – Fundamental que o Departamento avalie, 25 

discuta o perfil profissiográfico do curso, para daqui 5 anos, ou mais; com toda a 26 

comunidade acadêmica. 2- Reflexão sobre que Curso de Administração Pública imaginamos 27 

para a sociedade, ouvindo a opinião externa de gestores. A discussão nasce no 28 

Departamento. 3- O Departamento terá até 30 de outubro para encaminhamento das 29 

solicitações de gratificação de dedicação integral, que devem definir como o professor irá 30 

contribuir para o Departamento. 4- Os pedidos de viagem para os professores do DINTER 31 

devem seguir as orientações estabelecidas pela Instrução Normativa da Pró-reitoria de 32 

Planejamento, devendo ser analisada pelo Departamento, posteriormente a Direção Geral 33 

para os encaminhamentos de passagens e diárias. Deverá ficar definido em ata como o 34 

professor será substituído. 5- Os afastamentos devem passar obrigatoriamente pelo 35 

Departamento, com definição dos professores substitutos. Não gostaria mais de ver sala de 36 
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aula sem professor. Situação Balneário Camboriú: O Prof. Mário registrou que na semana 1 

anterior, houve um clima tenso na escola, pois os alunos do Centro Acadêmico de 2 

Administração Pública, iriam circular um abaixo assinado em Balneário Camboriú e 3 

Florianópolis, demonstrando apoio à comunidade para a criação de um novo Departamento 4 

de Administração Pública no CESFI. Foi explicado aos alunos que não se cria um 5 

Departamento sem que antes o Centro tenha definido seu curso. Cada Curso tem seu Chefe 6 

de Departamento que o coordena, organiza e supervisiona todas as atividades do mesmo. O 7 

ato, o abaixo assinado, foi coibido, após conversa mantida com a Profª Maria Ester e com os 8 

líderes de turmas, além da Chefia de Departamento, para esclarecimentos acerca da 9 

criação de um novo curso, e extinção de Administração Pública. O Curso em Balneário 10 

Camboriú, pelo que se pode perceber, é que muitos alunos de Florianópolis se valem da 11 

baixa demanda candidato/vaga para mais facilmente estudar em Florianópolis; o que acaba 12 

gerando uma concorrência desleal com a comunidade local. Está para ser aprovada a 13 

definição da vocação do CESFI. Para tanto, o Reitor designou uma comissão para estudar o 14 

vocacionamento daquele Centro. A demanda dos alunos é da manutenção do Curso de 15 

Administração Pública, apoiados por alguns professores. Do ponto de vista estratégico foi 16 

solicitado ao Reitor para não haver vestibular de Administração Pública. A análise realizada 17 

pela Procuradoria Jurídica é de que deveria haver mais um vestibular, por ainda não estar 18 

definido o curso para aquele Centro. Registrou que o Curso em B.C. foi abandonado pela 19 

Universidade, sendo conduzido por um contrato com a Prefeitura Municipal de Balneário 20 

Camboriú, que não fornecia o estabelecido (materiais de limpeza, materiais consumo, etc). 21 

Dessa forma os alunos tiveram que lutar para conquistar algumas benesses. A ESAG teve 22 

que fornecer material necessário para o andamento do curso, pois a Prefeitura não atendeu 23 

as necessidades. Após ter submetido à apreciação deste Departamento, foi decidido e 24 

aprovado o incremento de 10 vagas na turma já existente em Florianópolis, com aprovação 25 

por unanimidade no Conselho de Centro da ESAG e CONSEPE. O parecer do relator no 26 

CONSUNI foi favorável também as 10 vagas, mas caso até o final do ano a UDESC não 27 

aprove um curso a ser implantado no CESFI, deverá ser aberto um vestibular especial, 28 

oferecendo 40 vagas para o Curso de Administração Pública em Balneário Camboriú. Diante 29 

da situação o Grupo Gestor da ESAG encaminhou ao Reitor um ofício ratificando a posição 30 

da ESAG de que seja o vestibular 2010/1 o último oferecido pela ESAG naquele município. 31 

O Prof. Mário registrou o histórico de criação e implantação do Curso de Administração 32 

Pública em Balneário Camboriú, ressaltando que o CONSUNI e CONSEPE quando 33 

aprovaram o projeto de criação do curso de Administração de Serviços Públicos, aprovaram 34 

40 vagas na sede da ESAG/Florianópolis, podendo oferecer mais 40 vagas por semestre em 35 

outra localidade do Estado. Ressaltou ainda que a aprovação para Balneário Camboriú está 36 
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relacionada a questões políticas da época. Balneário Camboriú tem uma irregularidade 1 

pendente, em relação à nota do Acadêmico Victor no jornal local, sobre as reformas serem 2 

custeadas com as “sobras” da realização do IX ENEAP – Encontro Nacional dos Estudantes 3 

de Administração Pública. Esta situação preocupa. Registrou que não é contra Balneário 4 

Camboriú ter qualquer Curso, acredita que a vocação tem que ser bem avaliada para que 5 

realmente atenda a real necessidade da comunidade. Cada Centro tem sua própria 6 

vocação. Não cabe à ESAG decidir, e sim a Universidade. A posição da Direção Geral é do 7 

ponto de vista legal, já que a legislação vigente determina que o mesmo curso não pode ser 8 

oferecido por dois Centros ao mesmo tempo. Na seqüência a Profª Patrícia propôs o 9 

encaminhamento de um ofício a Reitoria, Direção Geral e alunos, com o posicionamento do 10 

Departamento, a seguir: À Reitoria. Ao corpo diretivo da ESAG. Aos Departamentos de 11 

Administração Empresarial e Ciências Econômicas. Aos acadêmicos da ESAG. Diante dos 12 

recentes fatos ocorridos em função da homologação pelo CONSUNI da Criação do Centro 13 

de Educação Superior da Foz do Itajaí - CESFI e do fechamento do Curso de Administração 14 

Pública em Balneário Camboriú, vimos por meio deste ratificar nossa posição diante desse 15 

assunto. O Curso de Administração Pública, oferecido em Balneário Camboriú, pelo seu 16 

Decreto de reconhecimento, é um Curso fora de sede. O mesmo só foi criado em função da 17 

pré-existência de um Curso Mãe (o de Florianópolis, criado um ano antes) vinculado à 18 

ESAG. Assim como foi com a sua criação, é esse mesmo Centro que deve deliberar pela 19 

sua oferta e continuidade. O referido curso, originalmente aprovado em Florianópolis, 20 

somente se viabilizou em Balneário Camboriú após uma alteração curricular do projeto 21 

pedagógico, o qual tem a aprovação de abertura de curso fora de sede. Desde o início de 22 

2010, buscando equacionar as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo próprio curso, além 23 

de responder às demandas dos alunos de Balneário Camboriú, o Departamento de 24 

Administração Pública, assim como a ESAG tem apoiado, em todas as circunstâncias, a 25 

criação de um Centro próprio na Foz do Itajaí. Cabe destacar que essa decisão foi 26 

homologada no CONSUNI, em 09/04/2010 e referendada pelo próprio Governador por meio 27 

do Decreto Lei nº 3.276 em 21 de maio de 2010 garantindo o aumento do repasse de 0,05% 28 

para UDESC, mediante a criação do CESFI – Centro de Educação Superior da Foz do Rio 29 

Itajaí. A partir da homologação da decisão de criação do CESFI e da formação da comissão 30 

para estudo da vocação do Centro, a ESAG deliberou, como lhe cabe, por meio de suas 31 

instâncias representativas, sobre o futuro do curso de Administração Pública fora de sede. 32 

Com vistas a garantir a legalidade, princípio superior da administração pública, o Diretor do 33 

Centro comunicou ao Departamento de Administração Pública a necessidade de 34 

fechamento do curso, considerando o item 3 do Plano 20 da UDESC, que determina que o 35 

mesmo curso não pode ser oferecido por dois Centros ao mesmo tempo e no mesmo local. 36 
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Nos dias 24/03/2010 e 01/06/2010 foram realizadas duas reuniões nas quais a Direção 1 

explicou toda a situação ao departamento e, na segunda reunião, o Departamento de 2 

Administração Pública, dentre quatro opções levantadas após extenso debate registrado em 3 

ata, deliberou pelo acréscimo de 10 vagas às 40 vagas existentes e ofertadas em 4 

Florianópolis. Portanto, o fechamento do curso foi deliberado pelo Diretor e coube ao 5 

departamento apenas votar pela ampliação de 10 vagas àquelas já ofertadas a 6 

Florianópolis. Respeitando o Regimento e as Resoluções de nossa Universidade, o 7 

departamento encaminhou a sua decisão ao CONCENTRO, que também a aprovou por 8 

unanimidade em 13 de julho de 2010. Conforme relatado acima, a proposta foi amplamente 9 

discutida pelo departamento e é referendada pela Comunidade ESAGUIANA. 10 

Posteriormente, a decisão tomada no Departamento e no Conselho de Centro da ESAG foi 11 

aprovada por unanimidade no CONSEPE em reunião ordinária do dia 03/08/2010. Diante do 12 

exposto, de acordo com a posição do nosso Centro, o posicionamento desse departamento 13 

é de que seja o vestibular 2010.2 com ingresso no primeiro semestre de 2011 o último 14 

oferecido pela ESAG naquele município, resguardando assim a legalidade, respeitando a 15 

vocação, a própria comunidade e posto, sobremaneira, o respeito à própria Universidade. 16 

Após leitura, o encaminhamento do ofício foi aprovado pela maioria, com a abstenção da 17 

Profª Maria Ester Menegasso, que registrou impossibilidade de voto por não presenciar as 18 

deliberações e tomadas de decisão no Departamento. Os professores que anuíram com a 19 

carta a subscreveram. 3. Análise das Ações de Extensão – A Profª Patrícia passou a 20 

palavra aos relatores dos projetos: 1. Projeto: ESAG EnCena, Coordenadora: Profª Aline 21 

Regina Santos. Relatora: Profª Ana Paula Grillo Rodrigues. Parecer: Favorável. Colocado 22 

em discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. 2. Projeto: Projeto Agricultura 23 

Familiar Energia Renovável, Coordenador: Prof. Valério Alecio Turnes. Relatora: Profª 24 

Paula Schommer. Parecer: Favorável. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por 25 

unanimidade. 3. Projeto: Evento V Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão 26 

Social – ENAPEGS, Coordenadora: Profª Paula Schommer.  Relator: Prof. Leonardo 27 

Secchi. Parecer: Favorável. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por 28 

unanimidade. 4. Projeto: Projeto Campeões da Vida, Coordenadora: Profª Emiliana 29 

Debetir. Relator: Prof. Daniel Pinheiro. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por 30 

unanimidade. 5. Projeto: Projeto Eco Eficiência ESAG, Coordenador: Prof. Daniel 31 

Pinheiro. Relatora: Profª Luciana Ronconi. Parecer Favorável. Colocado em discussão, o 32 

parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Projeto Esaguianos - Rede de Relacionamento 33 

de Formandos e Egressos. Coordenador: Prof. Arnaldo José de Lima. Relatora: Profª 34 

Patrícia Vendramini. Parecer: favorável. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por 35 

unanimidade. 7. Programa: Programa ESAG Comunidade. 1- Projeto Rede Sociais – 36 
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Contribuindo para o desenvolvimento das Organizações da Sociedade Civil. 2- Curso de 1 

Gestão do Investimento Social Privado. 3- Projeto Desenvolvimento Comunitário. 2 

Coordenadora: Profª Maria Carolina M. Andion. Relatora: Profª Janice Bogo. Parecer 3 

Favorável. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Programa: 4 

Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos. 1- Projeto Formação 5 

Cidadã. 2- Projeto Multiplicador de Conhecimento: Universidades, Gestores Municipais e 6 

Comunidade no Fortalecimento da Formação Comunitária. 3- Projeto Bússola Municipal: 7 

Indicadores de Desempenho e Reflexos no Desenvolvimento Sustentável. Coordenadores: 8 

Prof. Ênio Luiz Spaniol. Colaboradora: Profª Ivonete da Silva Ramos. Relator: Prof. Valério 9 

Turnes. Parecer Favorável. Colocado em discussão, o parecer foi aprovado por 10 

unanimidade. 9. Programa: Programa ESAG SÊNIOR. 1- Projeto Consolidação 11 

Acadêmica. 2- Projeto redes de Aprendizagem. 3- Projeto Voluntariado. Coordenadora: Profª 12 

Micheline Gaia Hoffmann. Relator: Prof. Ênio Luiz Spaniol. Parecer Favorável. Colocado em 13 

discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. 10. Programa: Programa de 14 

Tecnologia de Gestão da Coprodução e Empregabildiade. 1- Projeto Gestão da Rede de 15 

Coprodução. 2- Projeto tecnologia de Informação na Comunidade. 3- Projeto Gestão de 16 

Sistemas de Responsabilidade Socioambiental. Coordenadora: Profª Maria Ester 17 

Menegasso. Relator: Prof. Maurício Serafim. Parecer Favorável. Colocado em discussão, o 18 

parecer foi aprovado por unanimidade. 4. Projeto do Curso de Especialização “Estudos 19 

Estratégicos em Administração Pública” – A Profª Maria Carolina apresentou seu parecer 20 

favorável ao Curso de Especialização que será implantado junto a ENA Brasil, através de 21 

Convênio com a UDESC. O público alvo são servidores do Estado de Santa Catarina que 22 

freqüentam o Curso de ‘Estudos Estratégicos em Administração Pública’ da ENA. Sua 23 

realização ocorrerá a partir de fevereiro de 2011 (1ª turma) e em 2012 (2ª turma). Colocado 24 

em discussão, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 5. Novos 25 

procedimentos para viagem de estudos – A Profª Patrícia informou sobre o novo 26 

procedimento de solicitação de viagem técnica através de formulário próprio. Ressaltou que 27 

os professores devem acompanhar suas solicitações junto ao setor competente. Na 28 

seqüência foi discutido sobre os alunos que confirmam presença na viagem e não 29 

comparecem. 6. Avaliação do 1º ano da atual Gestão do Curso – A Profª Patrícia 30 

apresentou as ponderações e avaliação das metas traçadas quando da posse no 31 

Departamento, entregando um formulário para colher as sugestões para identificação dos 32 

pontos fortes e aqueles que precisam melhorar. A Profª Simone registrou que está 33 

acontecendo uma melhor interface entre os Departamentos nesse último ano, com 34 

discussão coletiva dos assuntos. A Profª Ana Paula ressaltou o fortalecimento da identidade 35 

do Curso. 7. Pedido de afastamento da Profª Ana Paula Grillo Rodrigues – A Profª 36 

 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
198 

 

Patrícia apresentou a solicitação de afastamento da Profª Ana Paula para imersão no 1 

Doutorado Interinstitucional da UDESC com a UFBA, para alinhamento de informações com 2 

o orientador no período de 13 a 22 de outubro de 2010. Informou que as aulas da Profª Ana 3 

Paula foram alinhadas com professores do Departamento. Colocado em discussão a 4 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 8. Solicitação de Viagem para Exterior do Prof. 5 

José Francisco Salm Júnior – O Prof. José apresentou solicitação de viagem para 6 

participar da reunião de inauguração do Comitê Consultivo da Plataforma Regional de 7 

Inovação e Acesso para a Saúde em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde 8 

– PAHO, no período de 28 de outubro a 02 de novembro de 2010 de 2010, em Washington-9 

DC, nos Estados Unidos. O Prof. Denílson Sell irá substituí-lo em sala de aula. Colocado em 10 

discussão a solicitação foi aprovada por unanimidade. 9. Solicitação de Viagem Profª 11 

Aline Santos – A Profª Aline apresentou solicitação de viagem para participar de 12 

capacitação do MEC no período de 26 a 29 de outubro. O Prof. Sérgio irá substituí-la em 13 

Balneário Camboriú, em Florianópolis foi ajustado com os alunos. Colocado em discussão a 14 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 10. III Seminário Universidade & Inovação – O 15 

representante discente Eduardo informou que o Acadêmico Luís Filipe G. Reinecke, 6º 16 

termo, solicitou a participação no III Seminário Universidade & Inovação promovido pela 17 

UNIVALI, das Professoras Micheline Hoffmann e Maria Carolina Andion, como debatedoras 18 

nos dias 21 e 22 de outubro, respectivamente. As referidas professoras irão verificar agenda 19 

para possível confirmação. 11. Inclusão do Prof. Eduardo Jara no Projeto de Pesquisa 20 

do Prof. Maurício Serafim – O Prof. Maurício apresentou solicitação de inclusão do Prof. 21 

Eduardo Jara no Projeto de Pesquisa “Uma investigação do capital social na Costa da 22 

Lagoa”, com alocação de 6 hs. Colocado em discussão a solicitação foi aprovada por 23 

unanimidade. 12. Informes gerais – A Profª Maria Ester manifestou seu agradecimento a 24 

seguir, solicitando registro em ata: “Agradeço ao Diretor Geral da nossa Escola, Prof. Mário 25 

César Barreto Moraes, os termos com que ele se referiu a mim na mensagem em vídeo que 26 

enviou à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú quando, por unanimidade dos 27 

membros daquele poder legislativo, me foi concedido, em solenidade pública no dia 22 de 28 

setembro passado, o Título de Cidadã Honorária daquela municipalidade. Naquela 29 

oportunidade o Prof. Mário Moraes se referiu a mim com palavras extremamente bondosas, 30 

palavras que me permitiram entender, ainda melhor, o seu caráter de homem público, 31 

dirigente de uma grande Escola e amigo pessoal. O reconhecimento do meu trabalho pelo 32 

Prof. Mário merece o meu respeito, gratidão e admiração, especialmente quando se referiu 33 

a minha dedicação durante o período de implementação do nosso Curso de Administração 34 

Pública em Florianópolis e em Balneário Camboriú. Também agradeço a ele por ter feito 35 

alusão aos meus compromissos e a perseverança em prol da construção de um ideal e de 36 
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se referir a liderança que posso vir a exercer junto ao novo Centro de Ensino Superior da 1 

Foz do Itajaí – CESFI. Finalmente, estendo o meu reconhecimento a todos aqueles que 2 

comigo se alegraram e me cumprimentaram pela outorga do Título de Cidadã Honorária de 3 

Balneário Camboriú”. A Profa. Patrícia a parabenizou pela conquista. O Acadêmico Eduardo 4 

ressaltou que é importante a presença discente dentro da comissão de reformulação 5 

curricular. Reafirmou a preocupação com a falta de monitoria em algumas disciplinas. A 6 

Profª Patrícia informou que esse assunto já foi discutido em reunião com líderes de turma. A 7 

Profª Aline informou sobre a realização do I Encontro “Cidadania & Educação Fiscal”, no dia 8 

04 de novembro das 08:00 as 12:00hs e das 13:30 as 17:00hs., no auditório da ESAG. 9 

Registrou que os professores podem inscrever suas turmas. Nada mais havendo a tratar, foi 10 

a presente reunião encerrada, da qual eu Tânia Mara Martins Cardoso, lavrei a presente ata, 11 

a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. 12 

Florianópolis, 05 de outubro de 2010.  13 

 


