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 Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e onze, às 14:00 horas, na sala 118 da 1 

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

presenças: Aline Regis Santos, Deisiane dos Santos Delfino, Denílson Sell, Douglas Juliani, 3 

Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Leonardo Secchi, Luciana 4 

Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maria Carolina Martinez Andion, 5 

Maurício Custódio Serafim, Melissa Ely Melo, Nonie Ribeiro, Micheline Gaia Hoffmann, 6 

Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Samantha Buglione, Sérgio 7 

Bittencourt, Simone Ghisi Feuerschutte, Sulivan Desirée Fischer, Aroldo Schambeck, Acad. 8 

Jorge Braun Neto (titular), Paula Eduarda Michels. Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues 9 

(licença prêmio), Arnaldo José de Lima, Carla Regina Magagnin Roczanksi, Daniel Moraes 10 

Pinheiro (justificada – entrevista na TV Câmara), Janice Mileni Bogo (licença prêmio), José 11 

Francisco Salm Júnior (licença capacitação), Marisa Larsen Güths, Mauro Sérgio Boppré 12 

Goulart (justificada), Odila Terezinha Mecabô Staudt, Valério Alécio Turnes (justificada), 13 

Acad. Leonardo Teixeira (titular), Acad. Marina Feltrin Dambros (suplente), Acad. Mariana 14 

Squizatto Fernandes (suplente).  A Profª. Patrícia Vendramini informou a todos que esta é a 15 

última vez que irá presidenciar a reunião do Departamento, uma vez que ela deixará o cargo 16 

de chefia este mês. A professora informou ainda que está preparando o relatório da sua 17 

gestão e que este será enviado a todos quando finalizado; e aproveitou para apresentar a 18 

nova servidora do Departamento de Administração Pública, Paula Eduarda Michels, que 19 

estará à disposição dos professores todos os dias (letivos) das 8h às 14h. Em seguida, a 20 

Profª. Patrícia consultou os presentes sobre as inclusões em pauta. Foram incluídos os 21 

seguintes itens: 1) Relatório de Viagem do ENEAP, pelo Prof. Leonardo Secchi; 2) Convite 22 

aos professores interessados em participar do programa Gestão em Foco da TV Câmara, 23 

pela Profª. Paula Schommer; 3) Comunicado sobre as disciplinas em inglês que serão 24 

oferecidas no próximo semestre, pela Profª. Patrícia; 4) Abertura de vagas nos conselhos 25 

(CONSUNI, CONSEPE, CONSAD E CONCENTRO), pela Profª. Patrícia; 5) Apoio 26 

Pedagógico, pela Profª. Ivoneti Ramos; 6) ENADE, pela Profª. Patrícia. Antes de dar início à 27 

discussão dos itens de pauta, a Profª. Patrícia deu as boas-vindas e apresentou os novos 28 

professores que passam a compor o grupo: Douglas Paulesky Juliani e Samantha Buglione. 29 

Em seguida, passou aos itens de pauta: 1. Aprovação das atas de julho e agosto – A 30 

Profª. Patrícia informou que, por conta de algumas informações ainda pendentes, as atas de 31 

julho e agosto não puderam ser levadas para aprovação na presente reunião. As mesmas 32 

serão enviadas a todos por e-mail dentro dos próximos dias. 2. Pedido de participação 33 

discente em evento científico – A Profª. Patrícia relatou o pedido das alunas Alexandra 34 

Dalmolin, Fernanda Matsukura Lindemeyer e Kelly Cristina de Assis de transporte para a 35 

participação no 5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, em Porto Alegre, com a 36 
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apresentação do artigo “Projeto Micro-Bacias 2: construindo qualidade de vida no meio 1 

rural”, já aprovado pelo congresso. Com o respaldo da resolução 055/2010-CONSUNI, a 2 

Profª. Patrícia observou que a UDESC pode apoiar a participação discente em eventos, 3 

cobrindo passagem aérea, hospedagem e pagamento de inscrição, desde que aprovada 4 

pelo Departamento. A professora salientou que se deve fortalecer a participação de alunos 5 

em eventos desse tipo e informou que irá verificar com a Carolina da Extensão se as alunas 6 

precisam estar realmente vinculadas a um projeto de extensão para receber o apoio, pois 7 

não é este o caso. A Profª. Ivoneti ressaltou que este artigo é fruto de um trabalho 8 

interdisciplinar das disciplinas de Finanças e Coprodução de Serviços Públicos. A Profª. 9 

Patrícia observou, então, que este pode ser considerado um projeto de Ensino e, uma vez 10 

que há disciplinas envolvidas, o apoio pode ser concedido. O Diretor de Administração, 11 

Aroldo Schambeck, deixou claro a todos que, uma vez aprovada a participação discente 12 

pelo Departamento e pelo Conselho de Centro, a administração viabiliza o dinheiro, porém 13 

ressaltou que sempre deve haver um professor vinculado ao trabalho. Os Professores 14 

Maurício e Ivoneti se colocaram como responsáveis, caso precisem representar as alunas, 15 

por terem sido os professores do referido trabalho integrado. A Profª. Patrícia colocou em 16 

votação e concluiu que o Departamento é favorável ao apoio às alunas em discussão, e que 17 

se devem cobrir os custos com transporte e inscrição. Aberta a votação, houve aprovação 18 

por unanimidade. 3. Pedido de autorização de viagem da Profª. Ana Paula Grillo 19 

Rodrigues – A Profª. Patrícia relatou o pedido de autorização da Profª. Ana Paula para 20 

afastamento do país por motivo de viagem internacional para atender assuntos particulares. 21 

Este afastamento se daria após o término de sua licença-prêmio, de quinze a vinte e um de 22 

outubro do presente ano, sem oneração para a ESAG. A Professora perderia quatro dias de 23 

trabalho, mas faria reposição destas horas dentro das suas atividades de apoio pedagógico. 24 

A Profª. Patrícia colocou a questão em votação e a autorização foi aprovada por 25 

unanimidade. 4. Definição de orientadores aos alunos em Estágio Obrigatório – A Profª. 26 

Patrícia informou que neste semestre há cento e nove alunos matriculados no Estágio, 27 

número menor que o da média desde dois mil e nove, mas que ainda assim há trinta e cinco 28 

alunos sem orientação. A Professora relembrou que a resolução 029/2009 - CONSUNI 29 

estabelece um limite de horas orientadas por professor, sendo que cada professor deve 30 

orientar até cinco alunos, mas pediu mobilização por parte dos professores para dar conta 31 

destes alunos sem orientação. Ela lembrou aos presentes que esta dedicação adicional será 32 

considerada na Progressão por Desempenho, na qual são valorizadas as ações que o 33 

professor executa além das atividades do PTI. A Profª. Emiliana, de posse dos nomes dos 34 

alunos sem orientação e de suas respectivas áreas de interesse, leu as áreas para o grupo. 35 

O Prof. Leonardo se manifestou observando que o número de orientandos é sempre maior 36 
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que a quantidade de alunos que os professores efetivos podem orientar, uma vez que os 1 

professores substitutos não podem assumir tal atividade. Ele sugeriu, então, que o 2 

departamento fizesse uma moção de revisão desta normativa, com o fim de sensibilizar a 3 

direção. A Profª. Ivoneti também se pronunciou, afirmando que os próprios alunos não 4 

procuram os professores para orientá-los, uma vez que as linhas de pesquisa destes são 5 

divulgadas e são os alunos que deveriam se articular com eles em tempo hábil. O 6 

representante discente, Jorge Braun Neto, respondeu que muitos professores orientam 7 

outros temas, diferentes daqueles que constam na lista e que dessa forma os alunos não 8 

sabem com quem buscar orientação.  A Profª. Patrícia concluiu que se deve atualizar as 9 

linhas de pesquisa dos professores e enviar a lista aos alunos no início do semestre. Por 10 

fim, o grupo concordou que a Profª. Emiliana passasse a lista com os nomes dos alunos 11 

sem orientação durante a reunião para que os interessados em assumir a orientação se 12 

manifestassem por escrito. 5. Proposição de Projetos de Extensão: novo edital – A Profª. 13 

Maria Carolina Andion citou os cinco programas e os sete projetos de extensão vinculados 14 

ao Departamento de Administração Pública atualmente e pediu que se discutissem 15 

propostas para o próximo ano, buscando saber o que os professores pensam da 16 

continuidade dos projetos vigentes. O Prof. Enio Spaniol, há dois anos Orientador do LASP, 17 

propôs passar a função adiante para outro professor. A Profª. Patrícia comentou sobre os 18 

atuais projetos do Programa: Bússola Municipal, Multiplicadores e Formação Cidadã; e a 19 

Profª. Maria Carolina complementou ressaltando que o programa LASP está bem 20 

consolidado, existe desde o início do curso e não deveria ser descontinuado. Ela sugeriu 21 

uma articulação para que os professores criem novos projetos a serem vinculados ao 22 

laboratório, de acordo com as suas linhas de pesquisa. A Profª. Patrícia mencionou o projeto 23 

do Prof. Leonardo, “Conhecendo o Administrador Público”, e sugeriu que seja feita, junto 24 

com a Profª. Maria Carolina, uma reunião com os professores interessados em assumir 25 

outros projetos, salientando a importância de dar continuidade e contribuição aos programas 26 

vigentes. O grupo concordou em realizar esta reunião na próxima quarta-feira, dia vinte e 27 

quatro de agosto. A Profª. Patrícia também mencionou a importância de envolver mais os 28 

alunos de Balneário Camboriú com a extensão. A Profª. Ivoneti sugeriu abrir um Laboratório 29 

de Economia e Finanças, para fortalecer esse eixo no curso, remodelando o projeto Bússola 30 

do LASP e criando um novo projeto, cujo nome seria Desmistificando a Economia e 31 

Finanças. A professora pediu a opinião dos demais, questionando se alguém gostaria de 32 

assumir o projeto junto com ela. A Profª. Maria Carolina ressaltou que os professores 33 

substitutos também podem participar, ainda que não possam alocar horas; além disso, 34 

perguntou se haveria alguém interessado em estreitar a relação com o projeto do Padre 35 

Vilson Groh, pois ela estará afastada. O Prof. Maurício ressaltou que este talvez seja o 36 
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maior projeto de Coprodução em curso em Florianópolis, e que deve ser fortalecido e levado 1 

adiante, além de haver vários alunos interessados cobrando a sua realização. O projeto 2 

abriria um leque de trabalhos interdisciplinares, além de ser um campo de trabalho para os 3 

alunos. A Profª. Maria Carolina comunicou que o prazo para submissão de projetos de 4 

extensão é sexta-feira (26/08); portanto, os interessados poderiam pensar e discutir na 5 

reunião de quarta-feira (24/08). Ficou acordado que o refinamento do assunto será tratado 6 

na reunião proposta. 6. Disciplinas sem professor: divulgação de processos seletivos 7 

em aberto – A Profª. Patrícia divulgou a abertura do processo seletivo para dois professores 8 

substitutos nas áreas de Contabilidade Pública e Planejamento Público e Avaliação de 9 

Serviços Públicos. Ela explicou que a disciplina de Contabilidade está sem professor devido 10 

a problemas de saúde do professor titular e que nas demais disciplinas foram previstas a 11 

alocação de professores por meio de processo seletivo, entretanto em um deles não houve 12 

candidatos inscritos e no último os candidatos não foram aprovados. A Professora pediu 13 

para que os demais ajudassem a divulgar o edital entre conhecidos e pediu ainda que os 14 

professores dessas áreas adiantem o conteúdo das suas disciplinas, enquanto estas 15 

continuarem sem professor. 7. Discussão da adoção dos nomes Centro de Ciências 16 

Sociais Aplicadas (ESAG) e de Escola de Administração Pública – O Prof. Maurício 17 

manifestou-se sobre a escolha do novo nome de centro, surgida no CONCENTRO, 18 

argumentando que esta nomenclatura abrange melhor todos os cursos da ESAG, além de 19 

ser mais difundida nas Universidades.  Além disso, surgiu a ideia de estruturar o centro em 20 

escolas, ao invés de unicamente em departamentos, vinculando o Mestrado e outros cursos 21 

à escola. A Profª. Patrícia sugeriu que se monte um pequeno grupo de professores para 22 

pensar em um nome para a Escola de Administração Pública. O Diretor Aroldo questionou 23 

essa nomenclatura (escola), pois dá a ideia de desvinculação ao Centro da ESAG, sendo 24 

que deve-se primeiro verificar se a escolha tem respaldo jurídico. O objetivo da criação da 25 

escola seria criar maior independência para a área de Administração Pública, além de servir 26 

como marketing para a sociedade, como acrescentou o Prof. Maurício. A Profª. Patrícia 27 

afirmou que levará o questionamento da viabilidade jurídica ao Diretor Geral da ESAG, 28 

Mário Moraes. A questão ficou em aberto. 8. Criação da Comissão de Pesquisa do DAP – 29 

A Profª. Simone Feuerschutte explicou a todos que, em termos regimentais, tudo que diz 30 

respeito à Pesquisa e à Pós-Graduação deve ter representação em cada Departamento. A 31 

criação de Comitês para análise de projetos de pesquisa nos Departamentos pode ocorrer 32 

para subsidiar a Comissão de Pesquisa do Centro, que é institucionalizada pela Resolução 33 

035/2004 (que dispõe sobre a criação e o Regimento da Comissão de Pesquisa dos Centros 34 

da UDESC), além de cumprir os requisitos da Resolução 029/2009 (que dispõe sobre a 35 

Ocupação Docente na UDESC). Ela propôs que se criasse um grupo de dois ou três 36 
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professores do Departamento que fossem responsáveis por receber e analisar os projetos 1 

de Pesquisa, centralizando e otimizando o trabalho que até então vem sendo praticado por 2 

todos. O novo comitê faria o papel de mediador entre o Departamento e a Comissão. A 3 

Profª. Patrícia perguntou se alguém tinha interesse em participar. Houve questionamentos 4 

gerais quanto à estruturação e a real necessidade de criar este grupo no momento. Dentre 5 

diferentes sugestões e argumentos, os professores concordaram que essa é uma questão 6 

que pode ser amadurecida conforme a demanda. A Profª. Simone concordou e disse que irá 7 

levar todas as questões levantadas para a Comissão do Centro. Além disso, a Professora 8 

aproveitou para informar que o Seminário de Iniciação Científica acontecerá nos dias vinte e 9 

dois e vinte e três de setembro na ESAG e pediu para os professores divulgarem e 10 

convocarem seus bolsistas para a participação nas oficinas. A Profª. Patrícia reforçou o 11 

convite, ressaltando a necessidade de se disseminar a cultura da pesquisa entre os 12 

acadêmicos. O Prof. Ênio também aproveitou para lembrar a todos que no dia vinte e dois 13 

de setembro ocorrerá o encontro “Cidadania e Educação Fiscal”, também na ESAG.  9. 14 

Pedidos de GDI – A Profª. Patrícia informou a todos que os pedidos de renovação da GDI 15 

devem ser enviados à PROEN entre os dias 1º e 20 de novembro, mas que estes já estão 16 

passando pelos conselhos e desde já alguns professores já se mobilizaram para o pedido 17 

do ano que vem. A professora explicou que a GDI – Gratificação de Dedicação Integral – é 18 

concedida aos professores com dedicação exclusiva à UDESC e que os interessados 19 

devem solicitá-la até a próxima reunião do Departamento, em setembro, a fim de que haja 20 

tempo hábil para aprovação no CONCENTRO. A Profª. Aline Regina Santos, de posse das 21 

solicitações dos professores Rodrigo Bousfield, Maurício Custódio Serafim e Ivoneti da Silva 22 

Ramos, relatou aos presentes que todos os seus documentos foram entregues conforme 23 

resolução 024/2009-CONSUNI e que seu parecer é favorável.  A concessão da GDI aos três 24 

professores foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 10. Definição dos critérios 25 

de avaliação para análise dos pedidos de transferência docente – A Profª. Patrícia 26 

esclareceu que a discussão da definição dos critérios de avaliação surgiu a partir do pedido 27 

de transferência do Prof. Sérgio Bittencourt, quando o Prof. Leonardo ficou encarregado de, 28 

junto com outros professores, elaborar critérios de transferência, e não se sentiu apto a dar 29 

um parecer devido à falta de clareza quanto aos critérios de avaliação. O Prof. Leonardo 30 

propôs que a atual comissão, composta pelos Professores Leonardo Secchi, Aline Santos e 31 

Marcello Zapelini, eleja critérios internos para esta avaliação. O Prof. Maurício sugeriu que a 32 

comissão preparasse um rascunho destes critérios e enviasse à Coordenação para análise. 33 

A Profª. Aline pediu que os professores enviassem sugestões aos integrantes da comissão, 34 

para redação de um documento a ser discutido na próxima reunião. Houve questionamentos 35 

quanto ao caráter deste documento. O Prof. Marcello argumentou que não se trataria de 36 
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uma normativa, mas sim de parâmetros internos para análise. A Profª. Simone levantou 1 

algumas sugestões de parâmetros: Formação, Área, Experiência, Afinidade. A Profª. Patrícia 2 

ressaltou que a criação de critérios foi pensada de forma a evitar trocas de departamento 3 

por interesse pessoal e conveniência do professor interessado e ratificou que esses 4 

parâmetros são uma reflexão do grupo para instrumentalizar a decisão do departamento. 5 

Por fim, foi concordado que os encaminhamentos deste item serão tratados por e-mail. 11. 6 

Relatório de Viagem do ENEAP – O Prof. Leonardo relatou suas impressões do X 7 

Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública (ENEAP), afirmando que o 8 

balanço geral do evento foi bastante positivo e que o nível das palestras estava muito bom. 9 

Citou algumas dificuldades em relação ao deslocamento até o evento, pois, como a UDESC 10 

havia disponibilizado dois ônibus e um micro-ônibus para a viagem e a seleção dos alunos 11 

que comporiam cada um dos transportes foi feita aleatoriamente e não podia ser alterada, 12 

houve conflito entre os alunos que não queriam viajar com o micro-ônibus, provocando 13 

desavenças e atrasos. A Profª. Patrícia relatou que os dois ônibus foram reservados em abril 14 

(um para Florianópolis e outro para Balneário Camboriú), mas tendo autorizado a ida de 15 

sessenta e dois alunos de Florianópolis, e não quarenta (número de pessoas que cada 16 

ônibus comporta), a Direção teve de encontrar uma solução para suprir o deslocamento de 17 

mais vinte e dois alunos. Em seguida, a Profª. Patrícia agradeceu a dedicação e a paciência 18 

dos professores Leonardo Secchi, Sérgio Bittencourt e Luiz Monteiro que acompanharam os 19 

discentes no evento. O Prof. Leonardo também comentou sobre o Fórum de Coordenadores 20 

e Professores do evento, onde houve a discussão das Diretrizes Curriculares específicas 21 

para os cursos de Administração Pública foram aprovadas. O professor informou que uma 22 

carta foi enviada ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, para que ele assine o 23 

documento. Além disso, O Prof. Leonardo também percebeu que o curso de Administração 24 

Pública da ESAG é muito bem visto, tendo alcançado reconhecimento nacional e se tornado 25 

referência na área. 12. Convite aos professores para participar do programa “Gestão 26 

em Foco”– A Profª. Paula comentou sobre o sucesso do programa de entrevistas da TV 27 

Câmara em parceria com o Curso de Administração Pública da ESAG e falou da proposta 28 

de criar uma segunda etapa do programa, voltada para temas mais específicos da Gestão 29 

Municipal. A professora pediu sugestões de temas e comunicou que os professores 30 

interessados em participar das próximas entrevistas devem entrar em contato com ela, 31 

lembrando que aqueles que ainda não participaram terão prioridade. Sugeriu-se que fosse 32 

feita uma edição das entrevistas com trechos relevantes ao curso, e utilizá-la como vídeo 33 

institucional do curso. Os professores montariam um roteiro e a TV Câmara faria a edição. A 34 

sugestão recebeu respostas positivas do grupo.  13. Comunicado sobre as disciplinas em 35 

inglês que serão oferecidas no próximo semestre– A Profª. Patrícia comentou 36 
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rapidamente que, dentro do rol de disciplinas elencadas pela ESAG para os alunos 1 

intercambistas, o interlocutor da universidade alemã escolheu Recursos Humanos e 2 

Responsabilidade Socioambiental. Serão estas as disciplinas ofertadas em inglês no 3 

próximo semestre. 14. Aberturas de vagas nos Conselhos – A Profª. Patrícia comunicou 4 

que o edital será aberto em breve pelo Diretor de Administração, Aroldo Schambeck. Serão 5 

abertas vagas para os seguintes conselhos: CONCENTRO, CONSEPE, CONSAD e 6 

CONSUNI. A Professora informou que se dispõe a pleitear uma vaga no CONCENTRO e 7 

destacou a importância de um representante do Departamento no CONSUNI, pois neste são 8 

tomadas decisões fundamentais. Ela sugeriu o nome da Profª Sulivan Fischer como titular e 9 

do Prof. Daniel Pinheiro como suplente. 15. Apoio Pedagógico - A Profª. Patrícia 10 

comunicou sobre o reforço do apoio pedagógico junto à pedagoga Neida, que dará 11 

orientação e suporte aos professores. Estes devem trazer as eventuais dificuldades que 12 

tiverem para o Departamento, que fará o encaminhamento para a pedagoga. 16. ENADE – 13 

O comunicado da Profª. Patrícia se dirigiu principalmente aos professores do 5º e 6º termo, 14 

pois seus alunos irão prestar o ENADE no próximo ano. A Professora advertiu os presentes 15 

para que reforcem a cultura da exigência em sala de aula; não sejam permissivos, tomem 16 

ações mais efetivas para melhorar o desempenho dos alunos e ajam de maneira mais 17 

cuidadosa na avaliação desses alunos. Nada mais havendo a tratar, a Profª. Patrícia 18 

agradeceu por todo o apoio que a equipe lhe deu ao longo de sua gestão e por toda a 19 

compreensão por parte da Direção. A professora fez votos de sucesso para a nova dupla a 20 

assumir a Chefia: Prof. Maurício Serafim e Profª. Ivoneti da Silva Ramos. Dessa forma, foi a 21 

presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 22 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 23 

Departamento. Florianópolis, 22 de agosto de 2011. 24 

 


