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

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

Aline Regina Santos, Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Enio Luiz Spaniol, 3 

Ivoneti da Silva Ramos, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria Carolina Martinez 4 

Andion, Maurício Custódio Serafim, Melissa Ely Melo, Nonie Ribeiro, Patrícia Vendramini, 5 

Rodrigo Bousfield, Simone Ghisi Feuerschutte, Aroldo Schambeck. Ausências: Ana Paula 6 

Grillo Rodrigues (licença prêmio), Carla Regina Magagnin Roczanski, Deisiane dos Santos 7 

Delfino, Denílson Sell, Emiliana Debetir, Janice Mileni Bogo (licença prêmio), José Francisco 8 

Salm Júnior (licença capacitação), Leonardo Secchi, Marcello Beckert Zapelini, Marisa 9 

Larsen Güths, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Odila Terezinha Mecabô Staudt, Micheline 10 

Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, Rafael Tezza, Sérgio Bittencourt, Sulivan Desirée 11 

Fischer, Taisa Dias, Valério Alécio Turnes, Acad. Jorge Braun Neto (titular), Acad. Mariana 12 

Squizatto Fernandes (suplente), Acad. Leonardo Teixeira (titular), Acad. Mariana Feltrin 13 

Dambros (suplente). A Profª. Patrícia Vendramini deu início à reunião, questionando os 14 

presentes sobre as inclusões em pauta. A Profa. Luciana solicitou incluir COMINC; inclusão 15 

solicitada pela Profª. Carolina a respeito da situação atual da extensão; Divulgação das 16 

Disciplinas extra pelo Prof. Arnaldo; Compartilhamento do curso de Ambientação aos 17 

calouros, pela Profª. Patrícia e Prof. Rodrigo. Todas as inclusões foram aprovadas pelos 18 

presentes 1. Aprovação da ata de junho - A Profª. Patrícia submeteu a ata de junho aos 19 

presentes e informou que ainda faltam informações para fechar a ata de julho, e que isso 20 

será feito nos próximos dias e remetido aos professores para constar na próxima reunião. 21 

Em discussão e votação, a ata de junho foi aprovada por unanimidade. 2. Relato dos 22 

relatórios de pesquisa - O Prof. Enio relatou sobre o relatório do projeto “Políticas públicas: 23 

implementação com ou sem ‘policy orientation’” do Prof. Leonardo Secchi junto do Prof. 24 

Francisco Gabriel Heidemann e com as bolsistas Larice Steffen Peters e Tuanni Rachel 25 

Borba. Ele questionou termos utilizados nos aspectos metodológicos, mais para somar. Voto 26 

do relator: favorável à aprovação. Colocação em votação: Aprovado pelo departamento. A 27 

Profa. Luciana relatou sobre o relatório do projeto “Os vínculos com a organização e 28 

estratégia de regulação emocional na Prefeitura de Florianópolis”, da Profª. Ana Paula Grillo 29 

Rodrigues. Ela disse que o relatório é atípico, por ser uma pesquisa sem ônus, oriunda da 30 

tese da Professora. Houve questionamentos sobre a participação dos bolsistas voluntários 31 

que não atuaram efetivamente no processo de pesquisa, pois não é justo que o voluntário 32 

participe apenas da coleta de dados. Deve-se dar mais autonomia para o coordenador 33 

definir quem participa ou não de todo o processo. O Prof. Arnaldo sugeriu que o acadêmico 34 

que cumprir o semestre deve apresentar um relatório. A Profª. Simone disse que o 35 

voluntário, a partir da deliberação do centro, deve apresentar o relatório. Neste momento 36 
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deveria fazer-se cumprir o edital e ampliar a discussão para uma orientação institucional, já 1 

que o bolsista voluntário também recebe horas nas Atividades Complementares. O que deve 2 

constar no relatório final: Resumo dos bolsistas; Relatório de atividades durante a pesquisa; 3 

Relatório de atividades do professor; Artigo (resultado da pesquisa). Colocação em votação 4 

Aprovado pelo Departamento. A Profª. Simone relatou sobre o relatório do projeto 5 

“Conhecendo o investidor social da Grande Florianópolis” da Profª. Carolina Andion com a 6 

bolsista Maria Cecília Afonso de Siqueira. Ela destacou os objetivos da pesquisa e o 7 

atingimento total dos mesmos. O projeto contou com três fontes de fomento externo, o que é 8 

um indicador relevante. Apresentou uma forte discussão teórica e apresentou o perfil, as 9 

características dos investidores sociais. Há o relatório dos bolsistas participantes. Colocação 10 

em votação: Aprovado pelo Departamento. A Profª Patrícia relatou sobre o relatório do 11 

projeto “A Relação entre o Preceito da Estabilidade e a Gestão de Competências: 12 

possibilidades e limites para o avanço da gestão de pessoas na administração pública” da 13 

Profª. Simone Ghisi Feuerschüte junto da servidora Taisa Dias e com as bolsistas Bruna 14 

Fernandes Niehues e Marina Coelho Xavier. Ela destacou a consistência metodológica em 15 

relação aos objetivos e a riqueza da pesquisa de campo que trouxe experiências reais na 16 

gestão de pessoas e na gestão por competências na administração pública. Colocação em 17 

votação: Aprovado pelo Departamento. A Profª. Aline relatou sobre o relatório do projeto 18 

““Coprodução do bem público, aprendizagem em comunidades de prática e 19 

desenvolvimento socioterritorial” da Profª. Paula Schommer com os bolsistas Rogério 20 

Ubiratã Hamel Bueno e Rubens Lima Moraes. Ela destacou o alinhamento do relatório. 21 

Colocação em votação: Aprovado pelo Departamento. A Profª. Paula relatou sobre o 22 

relatório do projeto “Fishing Alone: uma investigação do capital social na comunidade da 23 

Costa da Lagoa” do Prof. Maurício Custódio Serafim junto das professoras Luciana 24 

Francisco de Abreu Ronconi, Emiliana Debetir e Maria Inez Cabral (externo) e com os 25 

bolsistas Paula Cristiane Gianini Reis, Bruna Monteiro Maurício, Marcelo de Sá Mendonza 26 

(PIVIC) e Mariana Secco Cardoso (PIVIC). Colocação em votação: Aprovado pelo 27 

Departamento. O Prof. Leonardo relatou sobre o relatório do projeto “A descentralização 28 

político-administrativa em Santa Catarina e a coprodução dos serviços públicos”, da Profª. 29 

Maria Ester Menegasso junto do Prof. Mauro Goulart e com os bolsistas Eduardo Arruda 30 

Costa e Raquel Brancher Weidauer. Colocação em votação: Aprovado pelo Departamento. 31 

3. Curso de Especialização em Gestão Pública – A Profª. Simone relatou que há mais de 32 

dois anos recebemos uma demanda dos servidores da UDESC para realização de uma pós-33 

graduação. Desenvolvemos então o Curso lato sensu Especialização em Gestão Pública, 34 

seguindo as orientações do CONSEPE. Até a ESAG definir seu foco houve certa demora 35 

em formatar esse curso. A Profª. Simone apresentou a matriz curricular informando 420 36 
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horas com inicio no 2º semestre, e disse que passará nos três departamentos para legitimar 1 

o processo, e que depois seguirá os trâmites habituais - conselho de centro e conselhos 2 

superiores. Em discussão, o curso teve aprovação. 4. COMINC:  A Profª. Luciana lembrou 3 

que o comitê desenvolve ações afirmativas. Muitas decisões não são discutidas na 4 

amplitude da comunidade acadêmica. Então ela decidiu trazer a discussão das cotas. Foram 5 

destinadas duas vagas por campus para indígenas. Propôs um debate de ideias para que o 6 

tema seja apresentado e discutido junto aos alunos. O Prof. Arnaldo sugeriu que o DAP faça 7 

um pedido para a PROEX para vir a ESAG colocar aspectos favoráveis e desfavoráveis ao 8 

sistema de cotas. 5. Apresentação da atuação da Direção de Extensão: A Profª. Carolina 9 

apresentou as ações de extensão do Centro, mostrando o avanço nos últimos anos no 10 

sentido de aumentar a atuação da ESAG nesta área. A quantidade dos projetos de fato é 11 

maior, assim como a qualidade das ações, que estão mais alinhadas aos propósitos da 12 

Extensão. A Profª. Patrícia acrescentou que, qualitativamente, houve uma discussão sobre a 13 

composição dos programas, para alinhá-los também ao foco do DAP, valorizando o 14 

conhecimento gerado no nosso curso. A Profª. Carolina continua no esforço de captar mais 15 

professores para desenvolverem projetos de extensão já que é uma área que dá outro tipo 16 

de visibilidade à Instituição, atendendo os anseios da comunidade. Em breve mais um edital 17 

estará aberto e convidou a todos a participarem, que vai até o dia vinte e seis de agosto. 18 

Convidou também os professores para manter os programas. Informou o início do curso de 19 

gestão de cooperativas em parceria com o Banco do Brasil, Incra, MDA e SENAR com o 20 

objetivo de profissionalizar cooperativas pequenas, apoiadas pelo Banco do Brasil ou MDA 21 

que participam do Território da Cidadania. O Prof. Valério é o coordenador, e fez o convite 22 

para que todos os interessados em contribuir fiquem à vontade.  6. Curso de ambientação 23 

aos calouros: A Profª. Patrícia informou que esta foi uma encomenda ao Prof. Rodrigo, em 24 

virtude da sua saída para gozo da licença-prêmio a partir de setembro. Ele então 25 

desenvolveu uma estrutura que desse ao calouro uma visão ampla do que é a 26 

administração pública, o foco do curso e a estrutura da universidade. A Profª. Patrícia 27 

destacou que se buscou, na formatação do curso proposto pelo Prof. Rodrigo, conhecer o 28 

que os novos alunos entendem por Administração Pública, aplicando então em teste de 29 

Evocação. Este foi um grande diferencial, já que se pode conhecer a visão do aluno, e 30 

mostrar a abordagem do curso. Propõe-se continuar com esta prática para os próximos 31 

semestres. 6. Oferta de Disciplinas-extra em Balneário Camboriú – O Prof. Arnaldo pediu 32 

para que fosse enviado um e-mail aos alunos de Balneário Camboriú para divulgar as vagas 33 

para a disciplina de Filosofia e de Matemática, oferecidas à tarde e à noite, respectivamente. 34 

7. Comunicações Gerais: Nos dias 21, 22 e 23 de setembro ocorrerá a semana da 35 

Pesquisa na ESAG, em que os professores e alunos são convidados a participar. Nada mais 36 
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havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Patrícia Vendramini, 1 

secretária ad hoc, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos 2 

os presentes do Departamento. Florianópolis, 08 de agosto de 2011. 3 

 


