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Aos doze dias de abril do ano de dois mil e doze, às 15 horas, na sala 145 da ESAG, reuniu-1 

se o Departamento de Administração Pública da ESAG para reunião extraordinária, com as 2 

seguintes presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes 3 

Pinheiro, Denílson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, José 4 

Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, Marcello Beckert Zapelini, Maurício Custódio 5 

Serafim, Simone Ghisi Feuerschutte, Paula Eduarda Michels. Ausências: Arnaldo José de 6 

Lima (em férias), Janice Mileni Bogo (ausência justificada), Luciana Francisco de Abreu 7 

Ronconi (afastamento para capacitação), Maria Carolina Martinez Andion (licença 8 

maternindade), Mauro Sérgio Boppré Goulart (licença prêmio), Micheline Gaia Hoffmann 9 

(ausência justificada), Patrícia Vendramini (licença prêmio), Paula Chies Schommer 10 

(ausência justificada), Rodrigo Bousfield, Sulivan Desirée Fische (ausência justificada), 11 

Valério Alécio Turnes, Acad. Ricardo Marques Duarte (ausência justificada), Acad. Elis 12 

Regina da Silva (ausência justificada). O Chefe do Departamento, Prof. Maurício Serafim, 13 

iniciou a reunião questionando sobre as inclusões em pauta. Foi solicitada a seguinte 14 

inclusão na pauta: Pedido de afastamento do Prof. José Francisco Salm. Jr. e apresentação 15 

de sua tese de doutoramento. A inclusão foi aceita e o Prof. Maurício passou às 16 

deliberações da reunião: 1) Apreciação dos projetos de pesquisa 2012-2013: O Prof. 17 

Leonardo Secchi relatou o projeto de pesquisa “O mercado imobiliário de Florianópolis na 18 

perspectiva da Nova Sociologia Econômica”, coordenado pelo Prof. Enio Luiz Spaniol 19 

(prorrogação). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto do 20 

Prof. Enio foi aprovado por unanimidade. O Prof. Enio Spaniol relatou o projeto de pesquisa 21 

“Os clássicos da Política Pública: concentração e isolamento das comunidades epistêmicas 22 

do Brasil, México, EUA e União Europeia”, coordenado pelo Prof. Leonardo Secchi (projeto 23 

novo). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto do Prof. 24 

Leonardo foi aprovado por unanimidade. A Profª. Simone Feuerschütte relatou o projeto de 25 

pesquisa “Capital social dos empreendedores da indústria criativa da região sul do Brasil”, 26 

coordenado pelo Prof. Maurício Custódio Serafim (projeto novo). Seu parecer foi favorável à 27 

aprovação. Em discussão e votação, o projeto do Prof. Maurício foi aprovado por 28 

unanimidade. A Profª. Aline Santos relatou o projeto de pesquisa “Proposta de modelo de 29 

gestão de departamento de IES”, coordenado pelo Prof. Maurício Custódio Serafim (projeto 30 

novo - DTI). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto do 31 

Prof. Maurício foi aprovado por unanimidade. O Prof. Leonardo Secchi relatou o projeto de 32 

pesquisa “Políticas públicas e o engajamento entre governo, instituições de pesquisa e 33 

empresas em ações para a inovação: um estudo comparativo entre o Brasil, a Coreia do Sul 34 

e os Estados Unidos”, coordenado pela Profª. Micheline Gaia Hoffmann (prorrogação). Seu 35 

parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto da Profª. Micheline foi 36 
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aprovado por unanimidade. O Prof. Daniel Pinheiro relatou o projeto de pesquisa 1 

“Coprodução do bem público, accountability e controle social: interações conceituais e 2 

manifestações na administração pública”, coordenado pela Profª. Paula Chies Schommer 3 

(prorrogação). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto da 4 

Profª. Paula foi aprovado por unanimidade. O Prof. Marcello Zapelini relatou o projeto de 5 

pesquisa “Formulação, sistematização e análise de Indicadores de sustentabilidade regional 6 

– SDR Grande Florianópolis – como base para proposição de políticas públicas”, 7 

coordenado pelo Prof. Valério Turnes (prorrogação). Seu parecer foi favorável à aprovação. 8 

Em discussão e votação, o projeto da Prof. Valério foi aprovado por unanimidade. A Profª. 9 

Emiliana Debetir relatou o projeto de pesquisa “O marketing no serviço público municipal: da 10 

filosofia à prática gerencial”, coordenado pela Profª. Aline Regina Santos (projeto novo). Seu 11 

parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto da Profª. Aline foi 12 

aprovado por unanimidade. 2) Apreciação do projeto de ação de extensão sem ônus 13 

"Campeões da Vida", coordenado pela Prof. Emiliana Debetir: A Profª. Aline Santos 14 

relatou o projeto de ação de extensão sem ônus “Campeões da Vida”, coordenado pela 15 

Profª. Emiliana Debetir. Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o 16 

projeto de ação de extensão da Profª. Emiliana foi aprovado por unanimidade. 3) Pedido de 17 

Afastamento do Prof. José Francisco Salm Jr. e apresentação de sua tese de 18 

doutorado:  O Prof. Maurício apresentou o pedido de afastamento do Prof. José Francisco 19 

Salm Jr., por ter sido convocado a participar da reunião de lançamento do projeto da 20 

Plataforma Regional de Inovação e Acesso para a Saúde, em conjunto com a Organização 21 

Pan-Americana de Saúde – PAHO e da Organização Mundial de Saúde vinculada às 22 

Nações Unidas, no período de sete a onze de maio de dois mil e doze. O professor irá 23 

representar a UDESC como pesquisador no âmbito da Gestão da Informação da Saúde. 24 

Durante o período de ausência, os alunos do sétimo termo terão atividades programadas em 25 

sala de aula, relativas ao projeto da disciplina. O Prof. Maurício abriu o pedido para 26 

discussão. Em votação, o afastamento do Prof. José Salm Jr. foi aprovado por unanimidade. 27 

Em seguida, o Prof. José Salm Jr. deu início à apresentação de sua tese de doutoramento, 28 

intitulada “Proposta para inclusão de princípios do novo serviço público na Engenharia de 29 

Ontologias para aplicação em projetos de governo aberto”, informando que irá defendê-la no 30 

dia vinte e oito de maio de dois mil e doze. Ele entregou ainda, à coordenação, o documento 31 

de seu Curso de Pós-Graduação, assinado por seu orientador e pelo Coordenador do 32 

Programa, no qual constam informações sobre a banca examinadora, bem como a data e o 33 

horário de sua defesa. Após a apresentação, o grupo parabenizou o professor pela pesquisa 34 

e discutiu a respeito dela. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da 35 
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qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada 1 

será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 12 de abril de 2012. 2 

 


