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Aos vinte e oito 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: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Daniel 3 

M. Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, Maurício C. Serafim, 4 

Nonie Ribeiro, Patrícia Vendramini, Paula C. Schommer, Sérgio Bittencourt, Simone G. 5 

Feuerschütte, Simone K. Füchter, Sulivan Desireé Fischer, Aroldo Schambeck, Acadêmico 6 

Jorge Braun Neto (titular), Acadêmica Marina Feltrin Dambros. Ausências: Carla Regina M. 7 

Roczanski, Denise Pinheiro, Denilson Sell, Eduardo J. Jara, Francisco Gabriel Heidemann, 8 

Ivoneti da Silva Ramos (justificada), José Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, Luciana 9 

Francisco A. Ronconi, Marcello B. Zapelini, Maria Carolina M. Andion, Marisa L. Güths, Marli 10 

Dias S. Pinto, Mauro Sérgio B. Goulart, Micheline G. Hoffmann, Odila Terezinha M. Staudt, 11 

Rodrigo Bousfield, Valério Alécio Turnes. A Profª. Patrícia deu início à reunião ainda sem o 12 

número necessário de pessoas com os assuntos que não necessitavam de votação. 11. 13 

Divulgação do Prêmio Qualidade e Desburocratização - O assunto sobre o Prêmio de 14 

Qualidade de Desburocratização na ESAG foi exposto pelo Prof. Leonardo. Explicou como 15 

se darão as etapas para a participação e as sugestões, ressaltou a importância da 16 

participação de todo o corpo administrativo, docente e discente da Instituição. Foi colocado 17 

como data limite para as inscrições o dia 13/05. Foi sugerido pela Profª. Patrícia que fosse 18 

feito um link pelo blog da administração pública para divulgação. Outro assunto abordado foi 19 

o Projeto ESAG ENCENA descrito pela Profª Aline onde ocorrerá inicialmente uma oficina 20 

de capacitação para os docentes e o próximo encontro será com o grupo inscrito que possui 21 

uma composição de 39 pessoas bem heterogênea, ressaltando sua satisfação sobre muitos 22 

participantes serem externos à ESAG. 12. Projeto Melhores Práticas em Gestão Pública 23 

e Ciclo Caapiano de Debates - O terceiro ponto abordado foi a discussão sobre o Projeto 24 

Melhores Práticas onde a Profª Patrícia expôs quais eram os objetivos do mesmo e alguns 25 

fatores que comprometeram um melhor andamento do projeto, ocorrido nos dias 19 e 20 de 26 

abril. Foi questionado por ela a possibilidade de envolver mais os professores no projeto 27 

para buscar um maior sucesso. Neste momento foi citada pelo Prof. Sérgio a comunicação 28 

da palestra do Sr. Deputado Esperidião Amim em Balneário Camboriú no próximo dia 09/05 29 

promovido pelo CAAP. Levantou-se uma polêmica sobre o fluxo de informações que vem 30 

ocorrendo de forma diferente das orientações que regem a Instituição. Foi levantada a 31 

necessidade de envolver os professores nestas iniciativas e de vincular os temas das 32 

palestras às aulas, além de se ter um planejamento sobre estes eventos. Foi colocado pela 33 

Profª. Aline que a iniciativa dos alunos de BC foi louvável. O acadêmico Jorge leu para o 34 

grupo o ofício que foi enviado pelos alunos ao Departamento e a acadêmica Marina deu a 35 

sugestão das palestras serem feitas após a aula, iniciando às 11:30hs, à tarde ou à noite. A 36 
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Profª Paula falou sobre a importância de envolver os alunos nesta busca por palestrantes e 1 

de se fazer uma programação, mas não tanto formal. Sobre a palestra em Balneário no dia 2 

09/05 foi perguntado pela Prof. Patrícia quais professores estariam ministrando aulas lá 3 

nesta data e quais teriam interesse em levar seus alunos na palestra. Ficou confirmada, 4 

então a presença do 1º e 5º termos com os Professores Leonardo e Enio, e a confirmar o 3º 5 

com a Profª. Janice. O Prof. Sergio irá redigir um ofício para o CAAP com as sugestões e 6 

orientações para os próximos eventos. Então a Profª Patricia retomou o Projeto Melhores 7 

Práticas em Gestão Pública e colocou em votação sobre a extinção do projeto. O Prof. 8 

Arnaldo defendeu que o projeto deve continuar, porém sem uma data pré-definida em 9 

cronograma e sim que cada professor promova suas melhores práticas e inclua no projeto. 10 

Foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado aos professores que promovam estas práticas, 11 

informem à bolsista do departamento para incluir no documento Boletim de serviços do 12 

DAP, até mesmo para se fazer uma declaração de participação ao palestrante visitante e 13 

inclusão das informações no blog do curso. 13. Avaliação dos relatórios de extensão sem 14 

ônus - A Profª Emiliana Debetir realizou o relato do projeto de extensão do Prof. Rodrigo 15 

Bousfield Curso de Capacitação, Auditoria e Controle Interno na Administração Pública 16 

explicando seus objetivos e cronograma de realização e justificativas para a não realização 17 

do curso, objeto do projeto de extensão. A relatora pede algumas informações adicionais 18 

para que o deferimento seja realizado; aponta no processo as alterações a serem feitas. A 19 

relatora diligencia o relatório para a direção de extensão visando maiores observações e 20 

também para o interessado para que efetue as mudanças necessárias. A Profª Ana Paula 21 

Grillo faz o relato sobre o projeto de extensão da Profª Maria Carolina Andion denominado 22 

Curso de Avaliação Econômica de Projetos Sociais. A relatora explica os detalhes do projeto 23 

explicitando resultados. A relatora tem o parecer favorável e sugere a aprovação do relatório 24 

final do projeto da Prof. Maria Carolina. 14. Disciplinas em inglês ou alemão - A Profª 25 

Simone G Feuerschüte explica convênio estabelecido com uma universidade alemã; nove 26 

alunos alemães hoje cursam disciplinas na ESAG; outros detalhes são expostos; tendo em 27 

vista o aprimoramento da relação estabelecida por meio do convênio há o comprometimento 28 

da direção de organizar a oferta de disciplinas em inglês tanto para alunos estrangeiros 29 

quanto estudantes da ESAG – UDESC. Profª Simone diz que está aberta a consulta aos 30 

professores da ESAG quanto às possibilidades de disciplinas a serem ministradas em 31 

inglês. O Prof. Maurício sugere a realização de cursos de inverno ou de verão – ministrados 32 

em inglês. Vários professores se habilitam a ministrar disciplinas em língua estrangeira. 15. 33 

Pedidos de licença-prêmio das Professoras Ana Paula Grillo e Janice Mileni Bogo - A 34 

Profª Nonie apresenta o relato, em nome da Profª Ivoneti,  do pedido de licença-prêmio da 35 

Profª Ana Paula. A Profª Ana Paula apresentou os documentos solicitados na última reunião. 36 
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O parecer é favorável à aprovação do pedido. Colocado em discussão, aprovado por 1 

unanimidade. O Prof. Daniel faz o relato do processo da Profª Janice Mileni Bogo. E declara-2 

se favorável à aprovação do pedido. Recomenda-se que a professora tire o 1º período de 3 

licença-prêmio em julho, agosto e setembro e que o Departamento aprove com 4 

antecedência o 2º período para outubro, novembro e dezembro. A professora deve retornar 5 

do 1º período e solicitar encaminhamento para o 2º período no mês de setembro de 2011. 6 

Destaca-se a necessidade de contratação de professor colaborador durante o semestre de 7 

2011-2 para a disciplina de OSM (Fpolis e Balneário) e Gestão da Responsabilidade 8 

Socioambiental (Balneário Camboriú). A professsora Patrícia informa que as 9 

recomendações da PROEN são para substituição via processo seletivo caso não haja 10 

professor efetivo disponível para assumir as disciplinas em aberto. Colocado em votação e 11 

aprovado por unanimidade. 16. Projeto de pesquisa sem ônus da professora Janice 12 

Bogo - Tendo em vista a licença prêmio da Profª Janice, o projeto de pesquisa fica para 13 

nova avaliação em 2012-1. 17. Viagem à Salvador da Profª Sulivan Desirée Salgado - A 14 

Profª Sulivan pede autorização do Departamento para afastamento em função de orientação 15 

do doutorado UFBA/DINTER. A viagem acontece entre os dias 17 a 20 de maio. A saída 16 

professora não tem impacto negativo nas suas funções em sala de aula, sendo o pedido 17 

acatado pelo Departamento. 18. Pedido de transporte para visita a Brasília pela FENEAP 18 

– Os representantes discentes pediram exclusão no item da pauta. Tendo sido encerrada a 19 

pauta a Prof. Patrícia informa o início do processo de organização dos PTIs para o próximo 20 

semestre. O Prof. Arnaldo lembra que em 7 de maio acontecerá a prova de 2ª chamada. Os 21 

professores deverão estar presentes para aplicação da prova. A Profª Simone Feuerschütte 22 

informa sobre oficina da pesquisa para Balneário Camboriú para os alunos a ser realizada 23 

no dia 10 de maio. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual 24 

eu, Janice Milene Bogo lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 25 

todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 28 de abril de 2011. 26 

 


