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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às 14:00 horas na sala 145 da 1 

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

presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Daniel 3 

Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Ivonete S. Ramos, Luciana F. Abreu Ronconi, Marcello 4 

B. Zapelini, Maria Carolina M. Andion, Maria Ester Menegasso, Maurício Serafim, Mauro 5 

Sérgio B. Goulart,  Micheline G. Hoffmann, Nonie Ribeiro, Patrícia Vendramini, Paula C. 6 

Schommer, Rodrigo Bousfield Simone Ghisi Feuerschutte, Sullivan Desirée F. Salgado, 7 

Valério Alécio Turnes, Aroldo Schambeck, Acad. Jorge Braun Neto (titular), Acad. Mariana 8 

Squizatto Fernandes (suplente). Ausência: Carla Regina M. Roczanski, Denilson Sell, 9 

Eduardo J. Jara, Enio Luiz Spaniol, Francisco Gabriel Heidemann, Janice. M. Bogo, José 10 

Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, Maria L. Güths, Marli Dias S. Pinto, Odila 11 

Terezinha M. Staudt, Simone K. Füchter, Acad. Leonardo Teixeira. A Profª Patrícia 12 

Vendramini deu início à reunião, questionando os presentes sobre as inclusões em pauta, o 13 

Prof. Daniel solicitou incluir seu pedido de afastamento para viagem ao exterior, aprovado 14 

pelos presentes. Outra inclusão foi solicitada pela Profª Patrícia para ajustar a carga horária 15 

prevista para o concurso público na área de Inovação Governamental, também aprovada 16 

pelos presentes. 1. Aprovação da ata de dezembro - A Profª Patrícia informou que ainda 17 

faltam informações para fechar a ata, que isso será feito nos próximos dias e remetido aos 18 

professores para constar na próxima reunião. 2. Relatório de atividades – Profª Ester - A 19 

Profª Patrícia passou a palavra à Profª Maria Ester Menegasso, que apresentou um relatório 20 

de atividades de 2010, uma vez que está desenvolvendo suas atividades junto ao novo 21 

Centro da UDESC, em Balneário Camboriú – CESFI. A apresentação do relatório foi 22 

iniciativa da Profª Maria Ester e todos tiveram ciência das suas atividades. 3. Ações de 23 

Ensino e Relato Melhores Práticas – A Profª Patrícia informou que o Departamento 24 

precisará retomar as atividades referentes à reforma curricular do Curso de Administração 25 

Pública, para o que estará revisando o calendário elaborado no ano de 2010, assim como 26 

divulgará em breve as datas para o Projeto de Ensino Relato de Melhores Práticas de 27 

Gestão Pública. 4. Plano Institucional de Qualificação Docente (PIQD) 2012-2013: Foram 28 

apresentadas as áreas prioritárias do Curso para serem deliberadas as saídas dos 29 

professores inscritos. As áreas são: - Administração Pública; - Estado, Sociedade e 30 

Administração Pública; - Finanças Públicas e Orçamento Público; - Planejamento 31 

Governamental; - Gestão e Governança Pública; - Políticas de Meio Ambiente e Energias 32 

Alternativas; - Políticas Públicas e desenvolvimento; - Administração de Redes de Produção 33 

dos Serviços Públicos; - Plataformas e Governo Eletrônico; - Gestão de Organizações da 34 

Sociedade Civil; - Desenvolvimento Sustentável e Territorialidade, tendo sido inserida 35 

também a área de Inovação. A Profª Luciana de Abreu Ronconi formalizou junto ao 36 
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Departamento o seu interesse e previsão de iniciar pós-doutorado em 2012/1 na 1 

Universidade Técnica de Lisboa, no programa SOCIOS, ligado à Sociologia Econômica. A 2 

área prioritária em que a proposta da Profª Luciana se insere é a de Gestão e Governança 3 

Pública (Resolução nº 277 de 2006 - CONSUNI). A mesma solicitou que se inclua o seu 4 

nome no PIQD para o próximo biênio. Segundo o Prof. Arnaldo José de Lima, Diretor de 5 

Ensino, para elaborar o Plano, o DAP deve fazer uma reunião para planejar as saídas dos 6 

professores para o próximo biênio. Segundo a Profª Sulivan, de acordo com a Resolução há 7 

um limite percentual de professores que podem estar em capacitação docente. A Profª 8 

Patrícia pediu aos professores interessados em ser incluídos que se manifestem para o DAP 9 

até a próxima reunião. 5. Avaliação dos Relatórios e Projeto de Extensão: Foram 10 

relatados os seguintes relatórios de extensão: a) Profª Aline Regina Santos relatou o 11 

Relatório Parcial do Programa Laboratório de Aprendizado em Serviços Públicos, 12 

coordenado pelo Prof. Enio Luiz Spaniol, afirmando que o mesmo atende aos objetivos e 13 

apresenta resultados preliminares. Sugere que sejam incluídos os relatos das demandas 14 

identificadas a partir das ações do Projeto. O relatório foi aprovado pelos presentes. O Prof. 15 

Enio informou que um artigo sobre a história do LASP está sendo publicado na Revista da 16 

UDESC. b) Prof. Daniel Pinheiro apresentou o Relatório Final do Projeto de Extensão 17 

Conhecendo o Administrador Público, coordenado pelo Prof. Leonardo Secchi. Seu 18 

parecer foi favorável ao relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. c) Profª Paula 19 

Schommer relata o Relatório Parcial do Projeto Esag Senior, coordenado pela Profª 20 

Micheline Gaia Hoffmann. A Profª Paula destaca que o Projeto foi implementado, pois já tem 21 

muito tempo de sua existência na ESAG, sofrendo modificações que aumentaram a procura 22 

e a adesão da comunidade. Como o documento apresenta alguns aspectos de forma que 23 

podem comprometer sua aprovação em outras instâncias, propõe que seja diligenciado à 24 

Profª Micheline para os ajustes necessários. d) Prof. Valério Turnes, apresenta o Relatório 25 

Final do Programa de Extensão Programa Tecnologia de Gestão da Coprodução e 26 

Empregabilidade, coordenado pela Profª Maria Ester Menegasso. Seu parecer foi favorável 27 

à aprovação e o Relatório foi aprovado pelos presentes. A Profª Patrícia passou a palavra à 28 

Profª Ivonete Ramos para relatar o Projeto de Extensão proposto pelo Prof. Valério Turnes, 29 

Curso de Extensão - Formação em Gestão de Pequenas Cooperativas. O Professor 30 

esclareceu os objetivos do curso e suas características, destacando que os professores do 31 

DAP serão convidados a ministrar disciplinas. O parecer da Profª Ivonete ao Projeto foi 32 

favorável e o mesmo foi aprovado por todos os presentes. 6. Avaliação de Relatórios de 33 

Pesquisa: a) A Profª Ana Paula Grillo apresentou o Relatório Parcial do Projeto A Relação 34 

entre o Preceito da Estabilidade e a Gestão de Competências: possibilidades e limites 35 

para o avanço da gestão de pessoas na administração pública, coordenado pela Profª 36 
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Simone Ghisi Feuerschütte, que esclareceu sobre o momento e os encaminhamentos da 1 

pesquisa que irá encerrar em julho próximo. O parecer ao relatório foi favorável e o mesmo 2 

foi aprovado. b) Prof. Leonardo Secchi apresenta o relatório parcial do Projeto 3 

Coprodução do Bem Público, aprendizagem em comunidades de prática e 4 

desenvolvimento socioterritorial, coordenado pela Profª Paula Schommer. Parecer favorável, 5 

o relatório foi aprovado no DAP. c) Profª Luciana de Abreu Ronconi relata o relatório parcial 6 

do Projeto Conhecendo o Investidor Social da Grande Florianópolis, da Profª Maria 7 

Carolina Andion. Parecer favorável da relatora e o relatório foi aprovado. d) Profª Simone 8 

Ghisi Feuerschütte relatou o relatório do Projeto Políticas Públicas: Implementação com ou 9 

sem ‘policy orientation’, coordenado pelo Prof. Leonardo Secchi, apresentando parecer 10 

favorável à aprovação. O relatório foi aprovado. e) a mesma professora também relatou o 11 

relatório parcial do Projeto Fishing Alone: uma investigação do capital social na 12 

comunidade da Costa da Lagoa, coordenado pelo Prof. Maurício Serafim, que foi 13 

aprovado pelo DAP. d) Prof. Enio Spaniol relata o relatório parcial do Projeto A 14 

descentralização político-administrativa em Santa Catarina e a coprodução dos 15 

serviços públicos, coordenado pela Profª Maria Ester Menegasso, que foi aprovado pelos 16 

presentes. 7. Credenciamento de Professores Externos para Curso de Especialização - 17 

A Profª Maria Carolina Andion relatou processo da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 18 

relativo ao credenciamento dos professores Eloise H. L. Dellagnello (Doutora em 19 

Engenharia de Produção) e Rogério T. de Oliveira Lacerda (Mestre em Engenharia de 20 

Produção), para ministrarem disciplinas no Curso de Especialização lato sensu em Estudos 21 

Estratégicos na Administração Pública (CEEAP), a ser oferecido pela ENA Brasil  a partir do 22 

Convênio UDESC/ENA, que regulamenta a atuação da ESAG na coordenação acadêmica e 23 

através de seus professores, nos cursos daquela Fundação. De acordo com a relatora, o 24 

pedido de credenciamento atende às regulamentações da UDESC referente à matéria e, 25 

diante disso, recomenda a aprovação do processo no DAP. Submetido à votação, aprovado 26 

por unanimidade. 8. Solicitação de Licença-Prêmio do Prof. Rodrigo Bousfield. A 27 

relatora, Profª Simone, apresenta a solicitação do professor para gozar licença-prêmio no 28 

período de abril, maio e junho, ao retornar do período de férias, tiradas em março em função 29 

de sua atuação na ENA Brasil, como Diretor, durante os meses de janeiro e fevereiro. De 30 

acordo com o Prof. Arnaldo, existem deliberações da PROEN quanto aos períodos 31 

recomendados para se tirar licença-prêmio, e se manifesta contrário à liberação. A Profª 32 

Paula Schommer questiona se o Prof. Rodrigo não poderia assumir disciplinas que não 33 

estão cobertas atualmente pela falta de processo seletivo. Diante das discussões e falta de 34 

maiores esclarecimentos em relação ao caso, a Profª Simone, relatora do processo, retirou o 35 

mesmo de pauta até receber os esclarecimentos necessários e melhor orientar os membros 36 
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do DAP acerca da decisão a ser tomada. 9. Uniformização dos procedimentos do 1 

Estágio – A Profª Maria Aparecida, coordenadora do Estágio, sugere que a partir desse 2 

semestre a entrega de Relatórios I fique sob a responsabilidade única dos professores 3 

orientadores, sem a necessidade de remeter arquivo ou documento ao setor de Estágios. A 4 

orientação foi aceita pelo colegiado pleno do curso. 10. Autorização para Viagem ao 5 

Exterior – O Prof. Daniel Pinheiro solicita autorização para participar do III Congresso 6 

Internacional de Pesquisa em Economia Social, realizado pelo CIRIEC-Internacional em 7 

conjunto com o CIRIEC-Espanha, que acontecerá no período de 06 a 08 de abril do ano de 8 

2011, na cidade de Valladolid/Espanha. O Professor irá apresentar o trabalho/artigo 9 

“Economía Social y Desarrollo Sostenible: el caso de la refección escolar agroecológica en 10 

Palmeira (Brasil)”, elaborado em co-autoria com o Professor Maurício Serva (UFSC) e o 11 

estudante de doutorado Rogério Tonet (UFSC). A viagem não incorrerá em ônus para a 12 

UDESC e as atividades do Professor não serão prejudicadas, pois está providenciando 13 

adequação de tarefas e substituições junto as turmas que ministra disciplinas. O 14 

Departamento aprovou e autorizou a solicitação. 11. Concurso para Professor da área de 15 

tecnologia - A Profª Patrícia colocou a necessidade do DAP ultimar a decisão quanto a 16 

carga horária que será exigida para a disciplina da área de inovação governamental que 17 

será solicitada no próximo concurso público. Houve discussão e argumentação contrária 18 

oriunda do Grupo Gestor de se pedir por 20 horas considerando as mudanças da grade 19 

curricular. O grupo deliberou para que seja solicitada então acatada a carga horária de 20 20 

horas, sendo que se as circunstâncias demandarem o aumento da carga horária, que a 21 

Direção conceda essa possibilidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião 22 

encerrada, da qual eu, Simone Ghisi Feuerschütte lavremos a presente ata, a qual depois 23 

de aprovada será assinada por todos os presentes do Conselho. Florianópolis, 22 de 24 

fevereiro de 2011. 25 

 


