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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e onze, às 15 horas na sala da monitoria da 1 

ESAG, reuniu-se o Departamento de Administração Pública da ESAG para reunião 2 

extraordinária, com as seguintes presenças: Aline Regina Santos, Arnaldo José de Lima, 3 

Emiliana Debetir, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, Leonardo Secchi, Marcello B. 4 

Zapelini, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline G. Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paulo 5 

C. Schommer, Rodrigo Bousfield, Simone G. Feuerschütte, Sulivan Desirée Fischer, Jorge 6 

Braun Neto. Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues, Carla Regina M. Roczanski, Daniel M. 7 

Pinheiro (justificada), Denilson Sell, Ênio Luiz Spaniol (justificada), Francisco Gabriel 8 

Heidemann, José Francisco Salm (licença), Luciana Francisco de Abreu Ronconi 9 

(justificada), Maria Carolina M. Andion (justificada), Marisa L. Güths, Marli Dias S. Pinto, 10 

Maurício Custódio Serafim (justificada), Nonie Ribeiro, Odila Terezinha M. Staudt, Sérgio 11 

Bittencourt, Simone K. Füchter, Aroldo Schambeck, Leonardo Teixeira. Pedidos de inclusão 12 

de pauta: Projeto Melhores Práticas em Gestão Pùblica – Profa. Patrícia e Pedido de 13 

passagens para apoio discente pelo representante discente acadêmico Leonardo Teixeira.  14 

Ambos aprovados por unanimidade. O acad. Leonardo pediu ainda inversão de pauta. A 15 

profa. Patrícia disse que a inversão só se justifica se o tema a ser apresentado influenciar 16 

nos demais assuntos, o que não era o caso, mas o aluno argumentou que eles ainda 17 

necessitavam ir a alguns setores da UDESC e receavam a proximidade com o fim do 18 

expediente. O pedido foi colocado em votação e aprovado pela maioria. 1. Solicitação de 19 

apoio do Departamento para viagem à Brasília – Profª Patrícia passou a palavra ao acad. 20 

Leonardo e aproveitou para apresentar as alunas que o acompanhavam, para que tirem 21 

alguma dúvida, caso surja. O acadêmico relatou que os alunos do Centro Acadêmico 22 

conseguiram junto aos deputados federais 08 vagas para que alunos da UDESC 23 

participassem do Estágio Visita de Curta duração, no período de 10 a 16 de abril de 2011. 24 

Para seleção dos alunos adotaram como critério o desempenho estudantil (média curricular 25 

e interesse do acadêmico em participar da atividade). Os alunos enfatizaram que a 26 

solicitação de recursos já está tramitando na UDESC há algum tempo, contudo não 27 

conseguiram liberação dos recursos, necessitando apoio do Departamento para tanto. São 28 

oito passagens ao custo de R$ 470,00 ida/volta de ônibus e R$ 600,00 ida/volta de avião. O 29 

Prof. Arnaldo disse que a iniciativa é louvável, entretanto, é contra a aprovação do 30 

Departamento, pois deve haver um mínimo de planejamento, vinculando a atividade a um 31 

projeto de ensino, relacionado a uma disciplina e a um professor, ou ainda projeto de 32 

pesquisa ou extensão devidamente tramitados e aprovados no DAP e instâncias 33 

subseqüentes.. Citou ainda que a hospedagem na Escola Nacional de Administração 34 

Pública não está garantida, pois esta passa por dificuldades. A UDESC só disponibiliza 35 

passagens rodoviárias (ônibus) para alunos. A Profª Patrícia informou que recebeu o pedido 36 
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do CAAP no dia 05, terça-feira, já informando aos acadêmicos Felipe Batisti e os colegas 1 

que o acompanhavam, que ela não poderia aprovar algo que não respeitava a resolução 2 

vigente (055/2010 do Consuni) que legisla sobre o apoio discente em eventos. E 3 

recomendou-lhes apresentar o pedido na reunião extraordinária que ocorreria hoje que para 4 

não ficarem apenas com sua opinião, assim o Colegiado Pleno do Departamento poderia se 5 

manifestar. Informou ainda, que soube do projeto apenas quando os alunos foram divulgá-lo 6 

em sua aula em Balneário e que toda a organização do processo ocorreu à revelia da 7 

coordenação, de modo que não pode acompanhar ou corrigir qualquer falha.  O Prof. 8 

Arnaldo questionou se não é possível agendar pra outra data e encaminhar internamente 9 

com o devido planejamento. A profa. Ivoneti perguntou se terá outra oportunidade da viagem 10 

e que se houver, os alunos devem se ater às datas do departamento para os devidos 11 

encaminhamentos. O aluno Leonardo respondeu que tem todo semestre, que são 5 vagas e 12 

que neste semestre seriam 8 vagas.  13 

Prof. Rodrigo Bousfield sugeriu que fosse retirado o processo de pauta, no sentido de 14 

instruí-lo com ofício com o convite e liberação das vagas do Poder Legislativo Federal, bem 15 

com o da Pró-Reitoria de Extensão atestando a possibilidade de conceder as passagens 16 

aéreas/terrestres. Dessa forma, o Departamento poderia designar um professor para 17 

coordenar a visita técnica, não restando qualquer óbice ao deferimento do pedido, para que 18 

não houvesse prejuízo aos acadêmicos em perder a oportunidade das oito vagas liberadas 19 

no curso. Com essas instruções ao pleito devidamente atendidas, o voto seria favorável. 20 

Todavia, como a reunião foi na quinta-feira e a viagem ocorreria no sábado os 21 

representantes discentes não identificaram exeqüibilidade a proposta. Profa. Aline 22 

questionou sobre a questão das presenças e o discente Leonardo explicou que os alunos 23 

estavam cientes que receberiam faltas na semana no evento. Colocado em votação, o 24 

pedido foi negado pela maioria, com duas abstenções. O Prof. Valério, que se absteve de 25 

votar, justificou seu voto, já que viu a movimentação dos alunos durante o processo de 26 

divulgação da atividade, mas não os orientou. 2. Definição de Banca Examinadora para 27 

cargo de professor efetivo da disciplina de inovação governamental – A Profª Patrícia 28 

argüiu que Prof. José Salm Júnior não pode compor a banca, pois não possui doutorado. 29 

Mas é de extrema importância que o presidente seja indicado pelo DAP, para resguardar o 30 

foco da disciplina e o perfil que o departamento espera, uma vez que os demais 31 

componentes são do Departamento de Administração Empresarial. Depois efetuou a leitura 32 

das sugestões de nomes de membros externos, entre eles, o professor Ernani Marques da 33 

UFBA, Claudio Chauke Nehme da Universidade de Brasília (indicado pelo Prof. José Salm 34 

Junior), o Professor Pedro Felipe de Abreu, professor da UFSC que confirmou 35 

disponibilidade, Denis Rezende da PUC - PR. Definiu-se que se convidará inicialmente o 36 
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Prof. Claudio como titular, depois o Prof. Pedro como suplente. Na seqüência sugeriu-se o 1 

nome do Prof. Leonardo Secchi para presidente da banca, formada pelos Prof. Júlio Dias e 2 

Julíbio Ardigo. O Prof. Leonardo enfatizou que não se sentia à vontade com a temática do 3 

concurso, a mesma argumentação utilizou a Profª Micheline e Prof. Valério. Diante da 4 

pressão, o Prof. Leonardo aceitou participar para colaborar com o processo. 3. Avaliação 5 

dos Projetos de Pesquisa sem Ônus da Profª Sulivan Fischer - Projeto “Análise da 6 

Implementação de Políticas Públicas de Ensino” foi relatado pela professora Patrícia, que 7 

destacou coerência entre objetivos, metodologia, justificativa, sendo o projeto relevante para 8 

a ESAG já que reflete sobre a educação como política pública e nos posiciona frente a 9 

atuação do setor na região. A Profª Janice questionou a possibilidade de elaboração de 10 

projeto decorrente de temática do doutorado. A Profª Simone afirmou que como a Profª 11 

Sulivan fez um recorte da temática do doutorado pode propor um projeto de pesquisa para 12 

coletar dados para a tese. Colocado em discussão o Projeto foi aprovado. 4. Projeto 13 

Melhores Práticas – A Profa. Patrícia relembrou aos presentes a realização do projeto no 14 

dia 19/04 em Florianópolis e 20/04 em Balneário. Alguns professores já se mobilizaram, 15 

como a profa. Ivoneti, convidando o Sr. Milton Pires da Secretaria de Saúde de Florianópolis 16 

para proferir sua palestra em BC e aqui, apoiando a iniciativa do 3º termo em promover a 17 

Páscoa Solidária. Os nomes dos palestrantes já contatados será enviado por email aos 18 

professores para que possam identificar aquele de mais interesse à sua disciplina. Nada 19 

mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu Emiliana Debetir, 20 

secretário ad hoc, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos 21 

os presentes do Departamento. Florianópolis, 07 de abril de 2011.  22 

 


