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Aos vinte e sete dias do mês de abril 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: Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Daniel M. Pinheiro, Denise 3 

Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, Leonardo Secchi, Marcello 4 

B. Zapelini, Maria Carolina M. Andion, José Tavares de Borba , Maurício C. Serafim, Mauro 5 

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

Schommer, Sérgio Bittencourt, Simone G. Feuerschütte, Simone K. Füchter, Sulivan Desireé 7 

Fischer, Valério Alécio Turnes, Aroldo Schambeck, Acadêmico Jorge Braun Neto (titular), 8 

Acadêmica Mariana S. Fernandes (suplente), Acadêmico Leonardo Teixeira, Acadêmica 9 

Marina Feltrin Dambros. Ausências: Aline Regina Santos (justificada), Carla Regina M. 10 

Roczanski, Denilson Sell, Eduardo J. Jara, Francisco Gabriel Heidemann, Ivoneti da Silva 11 

Ramos (justificada), José Francisco Salm Júnior, Luciana Francisco A. Ronconi, Marisa L. 12 

Güths, Marli Dias S. Pinto, Odila Terezinha M. Staudt, Rodrigo Bousfield. Iniciada a reunião 13 

a ProfªPatrícia questionou os presentes sobre inclusões em Pauta. Foram incluídos os 14 

seguintes processos: - Pedidos de licença-prêmio das Profª Ana Paula Grillo e Janice Mileni 15 

Bogo; - Viagem à Salvador; - Ciclo Caapiano de debates; - Divulgação do Prêmio Qualidade 16 

e Desburocratização. 1. Ata da Reunião Anterior – Colocada em discussão, as atas das 17 

duas últimas reuniões de Departamento.  Não houve manifestações e as atas foram 18 

aprovadas por unanimidade. 2. Decorrências das ações relativas à ESAG em Balneário 19 

Camboriú - Os professores manifestaram-se declarando que o ambiente em BC já está 20 

normalizado e que não sentiram dificuldades em sala de aula desde os eventos. Os 21 

representantes discentes também disseram não perceberem maiores problemas na última e 22 

nesta semana. A Chefe de Departamento fez um depoimento onde declarou ver os eventos 23 

em BC como oportunidade de aprendizado, apresentou uma carta anônima recebida de 24 

alguns alunos de BC e a submeteu aos professores. 3. Plano de substituição das 25 

Disciplinas Gestão de Espaços Urbanos, Adm Pública II e Adm. Pública e Sociedade - 26 

Os Professores Paula Schommer e Valério Turnes assumiram o papel de coordenadores do 27 

desenvolvimento destas disciplinas em Florianópolis e Balneário Camboriú. O Prof. Arnaldo 28 

informou que o edital para contratação de professor colaborador não permitiu a inclusão de 29 

seleção de professor para a disciplina de Adm Pública e Sociedade. A Profª Emiliana Debetir 30 

se propôs a ministrar a disciplina aos sábados em BC. O Prof. Arnaldo comprometeu-se em 31 

verificar a possibilidade de isso acontecer, uma vez que a professora tem seu PTI 32 

totalmente comprometido. A Profª Patrícia pede colaboração para a montagem de uma 33 

agenda de palestra para a disciplina de Gestão de Espaços Urbanos. A profa. Patrícia 34 

consultará a profa. Aline para substituí-la na disciplina de Administração Pública II. 4. 35 

Formação do Grupo de Estudos em Administração Pública (GEAP) pelos Acadêmicos 36 
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- Os alunos apresentaram a idéia ao Departamento e o Prof. Maurício foi convidado a ser o 1 

professor responsável pelo grupo de estudos, apoiando-os e orientando sempre que 2 

necessário. A Profª Carolina Andion sugere a integração com a pesquisa e a extensão na 3 

ESAG. Os professores do Departamento louvaram e apoiaram a iniciativa. 5. V Encontro 4 

Catarinense de Economia Catarinense - A Profª Ivoneti, membro da Comissão 5 

organizadora do evento, solicitou a participação dos professores e alunos. As aulas de 6º 6 

feira, dia 29 de abril, não acontecerão em Florianópolis. Em Balneário Camboriú as aulas 7 

serão normais. A Profª Ivoneti pede que sejam reconhecidas publicamente as contribuições 8 

dos professores que apoiaram o evento. O Prof. Maurício Serafim apresentou a idéia 9 

(administracaopublica.org), onde as agendas dos grupos de pesquisas e outros eventos 10 

organizados por professores e alunos (de ensino, pesquisa e extensão) estariam a 11 

disposição de todos. 6. Criação da Rede Nacional e Internacional de Pesquisadores a 12 

partir dos Grupos de Pesquisa - A Profª Patrícia explica os objetivos desta rede e sugere a 13 

realização de um mapeamento das áreas de interesse e dos pesquisadores de relevância 14 

nestas áreas. A Profª Carolina Andion e o Prof. Daniel Pinheiro relatam sua experiência no 15 

evento do CIRIEC na Espanha – encontro de pesquisadores de vários países e justificam a 16 

importância da atuação em rede. Os grupos de pesquisa irão alavancar essa rede. 7. 17 

Avaliação da Adesão da ESAG ao SISU - O Prof. Arnaldo apresenta o que é o SISU que 18 

implica em uma simplificação do processo do vestibular considerando as notas do ENEM. 19 

Sem contarem no momento com informações suficientes para discutir a adesão ou não, o 20 

Departamento pede que esta avaliação seja postergada para uma próxima reunião. O DAP 21 

demonstra preferência inicial em manter o projeto de vestibular vocacionado. A Profª Patrícia 22 

convida os professores a se voluntariarem a organizar e realizar uma discussão prévia da 23 

questão do SISU, e trazê-la para a próxima reunião do DAP. Ficaram responsáveis o prof. 24 

Arnaldo, a Profa. Simone e a Profa. Noni. 8. Composição de Grupo para Relacionamento 25 

com a Sociedade - A Profª Patrícia e o representante discente Jorge apresentam os 26 

objetivos da iniciativa. O acadêmico se compromete a elaborar proposta de projeto para 27 

submeter ao DAP. O Prof. Leonardo sugere que no site da ESAG seja adicionado o 28 

endereço eletrônico de cada professor, assim como áreas de competência, pesquisa, entre 29 

outras informações. Este já seria um caminho para o fortalecimento e organização do 30 

relacionamento com a sociedade. A Profª Patrícia ressalta a dificuldade estrutural de 31 

organização destes dados, uma vez que os departamentos é que são os responsáveis pela 32 

organização de seus dados no site da ESAG. A Profª Paula Schommer sugere a produção 33 

de fotos de estúdio de todos os professores para divulgação no site. A Profª Patrícia se 34 

compromete a consultar o Prof. Eduardo Trauer sobre o assunto. A Profª Patrícia sugere a 35 

criação de um grupo gestor para ser responsável pela organização do relacionamento com a 36 
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sociedade. O Prof. Valério Turnes sugere a criação deste grupo como projeto de extensão. 1 

Esclarece-se que se trata de dois grupos, um de divulgação e outro mais estratégico. Este 2 

item permanece em aberto. Surge a discussão no departamento da carência de servidores 3 

técnicos para atender às funções operacionais, liberando, desta forma, o Chefe de 4 

Departamento, enquanto gestor do curso, para os aspectos estratégicos mais importantes. 5 

O Prof. Valério relembra a importância dos grupos de trabalho, com o intuito de atender a 6 

determinadas demandas, trazendo-as para o departamento para deliberação final. Então a 7 

Proª Patrícia apresentará as demandas e os professores constituirão grupos de trabalho 8 

para dar suporte às decisões do DAP. 9. Institucionalização do Projeto Estágio Visita de 9 

curta duração e PinCADE - A Profª Patrícia informa que já solicitou o agendamento  das 10 

visitas e o contato com os deputados federais. Informa também que obteve informações 11 

sobre o CADE e que, em breve, disponibilizará estas informações aos docentes e discentes. 12 

A Profª Simone sugere que seja submetido como Projeto de Ensino. O grupo de trabalho 13 

será composto pela Profª Patrícia e os Professores Valério e Leonardo. 10. Avaliação do 14 

Pedido de Viagem à Brasília promovida pelo FENEAP - A Profª Paula Schommer fez o 15 

relato e destaca que de acordo com as resoluções pertinentes o processo deve ser 16 

conduzido por um professor do departamento e, além disso, questiona as datas-limite para 17 

submissão do pedido. Apresenta a dúvida se há tempo hábil para que o processo retorne e 18 

então seja submetido novamente. O Prof. Arnaldo relembra que todo processo de iniciativa 19 

discente é louvável, no entanto, deve ser submetido por um professor responsável. O 20 

representante discente de Balneário Camboriú argumenta que os prazos foram perdidos 21 

devido ao adiamento da reunião do DAP. O Prof. Arnaldo argumenta que os processos de 22 

pedido de viagem de estudos, como é o caso, não pode ser conduzido sem a participação 23 

ativa de um professor do DAP. A Profª Paula informa aos acadêmicos todas as resoluções e 24 

portarias que orientam este tipo de iniciativa. O Prof. Valério pede uma avaliação pelo mérito 25 

e que o DAP decida se deve endossar o pedido dos alunos, desde que a exigência de um 26 

professor seja atendida. O Prof. Arnaldo argumenta que devemos seguir à risca as 27 

Resoluções da UDESC e da ESAG. A Profª Paula esclarece aos representantes discentes 28 

que, além de todo o exposto, a solicitação deve ser pela Atividade e não pelo Transporte. O 29 

Diretor de Administração, Aroldo Schambeck, e a Diretora de Pesquisa, Profª Simone 30 

argumentam e esclarecem aos representantes discentes sobre as implicações da situação e 31 

as providências que devem ser tomadas. O Prof. Arnaldo pede vistas ao processo.  32 

Acontece novamente a sugestão de que o pedido retorne para reformulação, mas não há 33 

professor na reunião disposto a assumir a responsabilidade da viagem. A Profª Luciana 34 

Ronconi sugere a devolução do pedido aos alunos e que eles tomem as providências 35 

necessárias. Tendo tudo sido providenciado, e com a participação de um professor 36 
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responsável, o pedido seria submetido novamente ao DAP. Mantém-se a divergência de 1 

opinião. Que conste em ata que os solicitantes têm o direito concedido pelo DAP de 2 

reformular o pedido, mas que isso não implica na aprovação do DAP. Não havendo mais 3 

tempo hábil, decide-se continuar esta reunião em 28 de abril de 2011 a partir das 14h. Nada 4 

mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Janice Mileni Bogo 5 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 6 

Departamento. Florianópolis, 27 de abril de 2011. 7 

 


