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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 14h30, na sala 144 da 1 

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

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

Denílson Sell, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, Leonardo 4 

Secchi, Marcello Beckert Zapelini, Maurício Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, 5 

Paula Chies Schommer, Simone Ghisi Feuerschutte, Sulivan Desirée Fischer, Valério Alécio 6 

Turnes, Melissa Ely Melo, Samantha Buglione, Acad. Ricardo Marques Duarte (titular), 7 

Acad. Marina Coelho Xavier (suplente), Acad. Elis Regina da Silva (titular), Paula Eduarda 8 

Michels. Ausências: Arnaldo José de Lima, Emiliana Debetir (ausência justificada), José 9 

Francisco Salm Junior, Luciana Francisco de Abreu Ronconi (afastamento para 10 

capacitação), Maria Carolina Martinez Andion (licença maternidade), Mauro Sérgio Boppré 11 

Goulart (licença prêmio), Patrícia Vendramini (licença prêmio), Rodrigo Bousfield. O Chefe 12 

do Departamento, Prof. Maurício Serafim, iniciou a reunião solicitando inclusões de pauta. 13 

Foram incluídos os seguintes itens: i) convite do INEP, pela Profª. Paula Schommer, ii) 14 

transporte para visitas técnicas, pela Profª. Simone Feuerschütte, iii) Comunicação sobre 15 

alguns problemas no sétimo termo, pela Profª. Aline Santos e iv) Horários do DAP do 16 

próximo semestre, pelo Prof. Maurício Serafim. Em seguida, o Prof. Maurício passou à 17 

exposição dos informes. 1. Informes: 1.1 Relato da participação de professores do DAP 18 

no VI ENAPEGS: O Prof. Maurício abriu espaço para os professores relatarem sobre sua 19 

participação no VI ENAPEGS, que ocorreu entre os dias 21 e 23 de maio de 2012, em São 20 

Paulo. O evento contou com o lançamento do livro “Gestão Social como Caminho para a 21 

Redefinição da Esfera Pública” organizado pelas professoras Paula Chies Schommer e 22 

Rosana de Freitas Boullosa (CIAGS/UFBA), fruto dos resultados do ENAPEGS 2011. A 23 

Profª. Paula apresentou o livro em PDF aos professores e foi parabenizada pelo 24 

lançamento. O Prof. Enio Spaniol comentou sobre o trabalho “Mobilização Social e 25 

Coprodução do Controle”, apresentado coletivamente pelos professores Enio Spaniol e 26 

Paula Schommer, pelo acadêmico Guilherme Augusto Doin e pelo participante externo 27 

Jeferson Dahmer. O Prof. Leonardo Secchi comentou sobre a apresentação de seu trabalho 28 

intitulado “Formação da Agenda: Trabalho de Policy Advocacy em Disciplinas de Políticas 29 

Públicas” durante uma sessão de metodologias de ensino. Ele apresentou o método que 30 

vem utilizando em suas aulas e obteve boa aceitação do público. O Prof. Enio apresentou 31 

um trabalho intitulado “A Metodologia da Pesquisa Empírica com Banco de Dados no Estudo 32 

Hemerográfico: da Sistematização das Informações à  Compreensão da Realidade Social”, 33 

nesta mesma sessão. Ele informou ainda que a acadêmica Maria Aparecida Neto da Cruz, 34 

do curso de Administração Pública, e o Prof. Arlindo Rocha, do Departamento de Economia 35 

da ESAG, também tiveram artigos apresentados: “Os Instrumentos Brasileiros de 36 
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Planejamento Público e a Aplicabilidade no Contexto de Municípios Catarinenses” e 1 

“Democracia, Accountability e Participação” respectivamente. Além deles, a acadêmica 2 

Alessandra Debone de Souza apresentou um trabalho de iniciação científica intitulado 3 

“Observatório Social de Florianópolis: um espaço em potencial para o fomento da 4 

coprodução do bem público”. A Profª Paula comentou sobre os temas tratados no evento e 5 

pôde observar que o curso de Administração Pública da ESAG/UDESC tem acompanhado o 6 

debate nacional e internacional. O Prof. Maurício agradeceu o relato e parabenizou os 7 

professores que participaram do VI ENAPEGS. 1.2. Informes das atividades do Projeto 8 

Comunidade de Práticas/Prapeg 2012: A Profª. Ivoneti relatou sobre as atividades do 9 

Projeto “Comunidade de Práticas”, alocado no PRAPEG 2012, referentes ao mês de maio. 10 

No dia 03 de maio ocorreram a oficina de ABNT com a Profª. Marli Dias e o primeiro Café no 11 

DAP, do qual participaram 12 professores. Ela comentou sobre o próximo Café, que está 12 

aberto para inscrições. Fez também o convite para que os professores participem do I 13 

Seminário Ecopráticas, marcado para os dias 28 a 31 de maio. Em junho, segundo a 14 

professora, haverá uma oficina sobre ferramenta estatística, que será divulgada em breve. 15 

Ainda, em agosto, acontecerá o I GEURBE – Seminário de Gestão de Espaços Urbanos, 16 

com chamada para apresentação de trabalhos. O Prof. Maurício elogiou a Profª. Ivoneti por 17 

seu trabalho incansável no departamento e na coordenação do projeto de ensino 18 

“Comunidade de Práticas”. Ele agradeceu também a Paula Michels, técnica do 19 

departamento, pelo apoio. 1.3. Provas de segunda chamada: O Prof. Maurício relembrou 20 

ao grupo sobre os procedimentos estabelecidos pelo departamento para a realização das 21 

provas de segunda chamada. O professor deve optar entre a realização da prova em data 22 

pré-estabelecida pelo departamento (conforme calendário publicado nas portarias DAP nº 23 

002/2012 e 004/2012) ou em outra data estabelecida pelo professor, devendo comunicar o 24 

departamento sobre sua escolha. 1.4. Convite do INEP (Profª Paula Schommer): A Profª. 25 

Paula informou que foi convidada para participar da Comissão Assessora do Exame 26 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 2012 – da área de Administração. Ela 27 

informou que irá discutir com a comissão responsável por representar o curso na discussão 28 

sobre o campo de “Públicas” (formada pelos professores Leonardo Secchi, Maurício 29 

Serafim, Patrícia Vendramini e Paula Schommer) bem como através do Fórum virtual do 30 

Campo de Públicas, quais sugestões poderão ser levadas à Comissão Assessora para abrir 31 

espaço ao curso de Administração Pública na prova do ENADE, e que manterá o grupo 32 

informado sobre as decisões. 1.5. Transporte para visitas técnicas (Profª. Simone): A 33 

Profª. Simone Feuerschütte, que está substituindo o Prof. Mario Moraes na Direção Geral da 34 

ESAG enquanto este se encontra afastado, alertou o grupo sobre uma redução de despesas 35 

que está atingindo a universidade. A preocupação da Direção é em relação aos pedidos de 36 
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visita técnica, para os quais é reservado transporte para um número determinado de alunos, 1 

porém, na data da saída, um número menor de alunos aparece, o que acarreta em custo 2 

desnecessário para a universidade (neste caso, ao invés de um ônibus para quarenta 3 

pessoas, poderia ser disponibilizado um micro-ônibus). Ela pediu a sensibilização dos 4 

professores para este assunto, pois é um compromisso do professor que a quantidade de 5 

alunos seja respeitada para economizar recursos. 1.6. Comunicação sobre alguns 6 

problemas no sétimo termo (Profª. Aline): A Profª. Aline Santos comentou sobre o 7 

rendimento da turma do sétimo termo, que é muito bom, porém tem caído 8 

consideravelmente nos últimos tempos. Ela informou que, segundo os alunos, está havendo 9 

uma carga muito grande de trabalhos neste semestre, principalmente de seminários, e os 10 

alunos estão tendo que utilizar o período da sua aula para fazer trabalhos de outras 11 

disciplinas. Esta carga excessiva de trabalhos pode estar prejudicando inclusive o 12 

andamento das demais disciplinas. Para a Profª. Aline é preciso pensar esta questão de 13 

forma integrada entre os professores de cada semestre, de forma que os professores 14 

consigam balancear melhor os trabalhos. Ela pediu atenção para que o grupo utilize a 15 

prática dos seminários com cuidado. Ela sugeriu que isto seja discutido nas capacitações se 16 

for pertinente e se os professores concordarem. O Prof. Maurício afirmou ser a favor da 17 

utilização da prática do seminário com parcimônia e concordou em tratar destas discussões 18 

nas capacitações do início de cada semestre. Neste momento, ficou a orientação aos 19 

professores para que repensem esta prática. Os acadêmicos Ricardo Duarte e Marina 20 

Xavier deram seu depoimento, como integrantes da turma do sétimo termo. O acadêmico 21 

Ricardo argumentou que a carga de trabalhos está desproporcional à carga horária de 22 

aulas, somada à carga horária de estágio supervisionado que a maioria dos alunos do 23 

sétimo termo está realizando.  Ele enfatizou que não se trata de uma crítica à exigência e 24 

aos trabalhos propostos, que segundo ele são muito bons, mas sim à sobrecarga de 25 

trabalhos, considerando que os alunos não têm condições reais de realizá-los com a carga 26 

horária que possuem. Para a acadêmica Marina, a reivindicação é para uma reavaliação do 27 

real potencial dos alunos. Ela se vê envolvida em trabalhos superficiais, que não agregam 28 

conhecimento, muitas vezes prejudicando a dedicação a leituras que contribuiriam 29 

efetivamente para o seu aprendizado. O Prof. Maurício sugeriu que o grupo reveja esta 30 

questão dos trabalhos no próximo semestre. A Profª. Simone acrescentou que é 31 

principalmente importante rever a questão do estágio, pois ela observou no contato com 32 

suas orientandas que muitas vezes os alunos ficam presos a formalidades exigidas no 33 

relatório ao invés de aproveitar a experiência do estágio. A Profª. Janice sugeriu reativar o 34 

conselho de classe para que os professores de cada termo possam dialogar sobre suas 35 

turmas. Em relação a isso, o Prof. Maurício afirmou que, ao assumir a gestão com a Profª. 36 
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Ivoneti, foi sugerido reatar estes conselhos de classe, mas de forma não obrigatória: os 1 

professores podem se organizar para conversar na medida que sentirem esta necessidade. 2 

Aquele que sentir a necessidade pode solicitar uma reunião com os demais professores do 3 

termo. Ele afirmou ser a favor desta prática. 1.7. Horários do DAP do próximo semestre: 4 

O Prof. Maurício informou que os horários das aulas sofrerão diversas alterações no 5 

próximo semestre. Ele explicou as razões aos professores: nas primeiras fases, as aulas 6 

precisam ser divididas por conta do grande número de aulas ministradas por professores de 7 

outros departamentos, enquanto na quarta fase em diante, há aulas faixa porque os 8 

professores também atuam em Balneário Camboriú; há ainda a dinâmica dos professores 9 

que lecionam no mestrado, além da questão da extinção do curso em Balneário e da 10 

apresentação da nova grade dos cursos de Economia e Administração Empresarial, que 11 

afetam a distribuição dos horários. O Prof. Maurício esclareceu que o departamento está 12 

tentando atender ao máximo o pedido de cada um dos professores, porém afirmou que não 13 

será possível atender a todos, devido às razões explicitadas. Em seguida, o Prof. Maurício 14 

passou aos itens de deliberações. 2. Aprovação da ata anterior: O Prof. Maurício 15 

submeteu a ata da reunião de vinte e quatro de abril aos presentes. Em discussão e 16 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 3. Apreciação do projeto de extensão a 17 

qualquer tempo coordenado pela Profª. Sulivan Fisher (Relatora: Profª. Micheline): A 18 

Profª. Micheline Hoffmann relatou sobre o projeto de extensão a qualquer tempo intitulado 19 

“Consultoria de Procedimentos”, coordenado pela Profª. Sulivan Fisher. Seu parecer foi 20 

favorável à aprovação.  Em discussão e votação, o projeto de extensão da Profª. Sulivan foi 21 

aprovado por unanimidade. 4. Apreciação do projeto de pesquisa fora do edital 22 

coordenado pela Profª. Janice Bogo (Relator: Prof. Valério): O Prof. Valério Turnes 23 

relatou sobre o projeto de pesquisa fora do edital intitulado “Contribuição para o 24 

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 25 

na Área de Suinocultura em Santa Catarina”, coordenado pela Profª. Janice Bogo. Seu 26 

parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto de pesquisa da Profª. 27 

Janice foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação do projeto de pesquisa fora do 28 

edital coordenado pela Profª. Ana Paula Grillo (Relatora: Profª. Janice): A Profª. Janice 29 

Bogo relatou sobre o projeto de pesquisa fora do edital intitulado “Vínculo dos professores e 30 

funcionários de universidades”, coordenado pela Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues. Seu 31 

parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o projeto de pesquisa da Profª. 32 

Ana Paula foi aprovado por unanimidade. 6. Apreciação do projeto de pesquisa fora do 33 

edital coordenado pela Profª. Patrícia Vendramini (Relator: Prof. Marcello): O Prof. 34 

Marcello Zapelini relatou sobre o projeto de pesquisa fora do edital intitulado “As 35 

competências dos egressos do curso de Administração Pública da ESAG/UDESC”, 36 
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coordenado pela Profª. Patrícia Vendramini. Seu parecer foi favorável à aprovação. Em 1 

discussão e votação, o projeto de pesquisa da Profª. Patrícia foi aprovado por unanimidade. 2 

7. Pedido de autorização da Profª. Paula Schommer para viagem ao exterior no mês de 3 

julho para participar do congresso da ISTR, em Siena, na Itália: O Prof. Maurício 4 

apresentou o pedido de autorização da Profª. Paula Schommer para viagem ao exterior com 5 

a finalidade de participar da X Conferência da International Society for Third Sector 6 

Research (ISTR), entre os dias seis e dezoito de julho deste ano, em Siena, na Itália. Ele 7 

passou a palavra à Profª. Paula para falar sobre sua participação no evento. A professora 8 

informou que apresentará, na ocasião um artigo (“Citzenship, social control and democratic 9 

accountability: the action of twenty Brazilian social observatories”) e participará de um painel 10 

sobre gestão social com colegas da UFBA (“Gestión Social como um paradigma emergente 11 

en la América Latina y posibilidad de expandir la Esfera Pública”). A professora comentou 12 

sobre a natureza do congresso, do qual já participou outras vezes, e esclareceu que irá 13 

viajar com recursos próprios. Em discussão e votação, a autorização para afastamento da 14 

Profª. Paula Schommer foi aprovado por unanimidade. 8. Homologação da mudança de 15 

carga horária de pesquisa do Prof. Leonardo Secchi de 10h para 12h no projeto 16 

“Gestão de pessoas em governos municipais brasileiros”: O Prof. Maurício passou a 17 

palavra ao Prof. Leonardo Secchi para expor o seu pedido de mudança de carga horária de 18 

pesquisa de dez para doze horas, a ser alocada no projeto “Gestão de pessoas em 19 

governos municipais brasileiros”, do qual é coordenador. O Prof. Leonardo esclareceu que o 20 

aumento está de acordo com a Resolução 029/2009 do CONSUNI e se justifica pela carga 21 

maior de trabalho na pesquisa durante sua reta final. Em discussão e votação, o aumento de 22 

duas horas na carga horária de pesquisa do Prof. Leonardo foi aprovado por unanimidade. 23 

9. Aprovação dos PTIs 2012.2 pelos líderes de eixo: O Prof. Maurício justificou o pedido 24 

feito aos líderes de cada eixo temático do curso para que estes relatem os Planos de 25 

Trabalho Individual (PTI) dos componentes de seu eixo, referentes ao semestre 2012.2, por 26 

ter sido uma sugestão da Direção de Ensino e por se tratar de uma prática da coordenação 27 

do curso de Administração Empresarial. Desta forma, cada líder de eixo terá o papel de 28 

relator e irá apontar os ajustes necessários para que os PTIs sejam aprovados e a 29 

coordenação possa dar o encaminhamento às instâncias superiores. Ele relembrou o grupo 30 

que as versões finais devem ser encaminhadas em até vinte dias após o período de ajuste 31 

de matrículas. 1º eixo - Fundamentos/Propedêutica da Administração Pública: O Prof. 32 

Maurício iniciou os relatos como líder do eixo Fundamentos/Propedêutica da Administração 33 

Pública, que inclui as disciplinas Teoria Geral da Administração Pública, Administração 34 

Pública e Sociedade, Administração Pública I, Sociologia, Filosofia, Antropologia Política, 35 

Coprodução de Serviços Públicos, Fundamentos de Ciência Política e Ética na 36 
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Administração Pública. O professor relatou os PTIs dos professores Alexandre de Sá 1 

Oliveira, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Luciana Francisco de 2 

Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maurício Custódio Serafim, Patrícia Vendramini, 3 

Melissa Ely Melo, Sulivan Desirée Fischer e Samantha Buglione. Os PTIs apresentados 4 

cumprem a carga horária e estão de acordo com a resolução 029/2009 do CONSUNI. Em 5 

discussão e votação, os PTIs do eixo Fundamentos/Propedêutica da Administração Pública 6 

foram aprovados por unanimidade. 2º eixo – Interface Público-Privada: A Profª. Paula 7 

Schommer, líder do eixo Interface Público-Privada, que inclui as disciplinas Gestão da 8 

Responsabilidade Socioambiental, Gestão de Organizações do Terceiro Setor, 9 

Desenvolvimento Comunitário e Poder Local, Desenvolvimento Sustentável e 10 

Territorialidade e Sistemas de Accountability, relatou os PTIs dos professores Janice Mileni 11 

Bogo, Maria Carolina Martinez Andion, Paula Chies Schommer e Valério Alécio Turnes. Ela 12 

esclareceu que os PTIs dos integrantes Daniel Pinheiro e Samantha Buglione já foram 13 

relatados no primeiro eixo. Salvo alguns ajustes necessários, os PTIs apresentados 14 

cumprem a carga horária e estão de acordo com a resolução 029/2009 do CONSUNI. Em 15 

discussão e votação, os PTIs do eixo Interface Público-Privada foram aprovados por 16 

unanimidade, considerando os ajustes necessários. 3º eixo – Gestão Pública: A Profª. 17 

Aline Santos, líder do eixo Gestão Pública, que inclui as disciplinas Gestão de Espaços 18 

Urbanos, Políticas Públicas, Administração Municipal, Metodologias de Avaliação de 19 

Serviços Públicos, Planejamento Público, Administração Pública II, Administração Pública 20 

III, Organização, Sistemas e Métodos, Marketing de Serviços Públicos, Administração de 21 

Materiais, Patrimônio e Logística na Administração Pública e Relações Intergovernamentais, 22 

relatou os PTIs dos professores Aline Regina Santos, Deisiane dos Santos Delfino, 23 

Leonardo Secchi e Rodrigo Bousfield. Os PTIs dos integrantes Alexandre de Sá, Daniel 24 

Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Janice Mileni Bogo, Marcello Zapelini, Melissa Ely Melo, 25 

Valério Turnes foram relatados nos eixos anteriores e o da Profª. Micheline Hoffmann será 26 

relatado em seguida. Salvo alguns ajustes necessários, os PTIs cumprem a carga horária e 27 

estão de acordo com a resolução 029/2009 do CONSUNI. Em discussão e votação, os PTIs 28 

do eixo Gestão Pública foram aprovados por unanimidade, considerando os ajustes 29 

necessários. 4º eixo – Economia e Finanças: A Profª. Ivoneti Ramos, líder do eixo 30 

Economia e Finanças, que inclui as disciplinas Matemática, Métodos Estatísticos, Teoria 31 

Econômica I, Teoria Econômica II, Finanças Públicas, Orçamento Público e Contabilidade 32 

Pública, relatou os PTIs dos professores Carla Regina Magagnin Roczanski, Ivoneti da Silva 33 

Ramos e Mauro Sérgio Boppré Goulart. A professora esclareceu que os demais integrantes 34 

do eixo são de outros departamentos. Os PTIs apresentados cumprem a carga horária e 35 

estão de acordo com a resolução 029/2009 do CONSUNI. Em discussão e votação, os PTIs 36 
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do eixo Economia e Finanças foram aprovados por unanimidade. 5º eixo – Inovação e 1 

Tecnologia: A Profª. Micheline Hoffmann, líder do eixo Inovação e Tecnologia, que inclui as 2 

disciplinas Tecnologia Básica da Informação e da Comunicação Aplicada (T.B.I.C), Gestão 3 

de Sistemas de Informação, Plataformas de Sistemas de Governo: Estado Virtual, Teoria e 4 

Prática de Administração de Serviços Públicos, Desenvolvimento de Projetos Públicos e 5 

Metodologia Científica e da Pesquisa, relatou os PTIs dos professores Denílson Sell, José 6 

Francisco Salm Jr., Micheline Gaia Hoffmann e Nonie Ribeiro, sendo que o PTI da 7 

professora Sulivan Fischer já foi relatado. O PTI do Prof. José Salm Jr. gerou discussão, 8 

uma vez que o professor apresentou uma carga horária pedagógica distinta, que se 9 

justificaria por uma interpretação diferente da resolução 029/2009 do CONSUNI por parte do 10 

professor. Uma vez que o Prof. José Salm Jr. não estava presente, o grupo concordou em 11 

realizar uma consulta específica a PROEN em relação a este PTI, para que o professor seja 12 

melhor orientado e seu PTI seja aprovado posteriormente. O Prof. Maurício consultou o Prof. 13 

Arnaldo Lima, Diretor de Ensino da ESAG, sobre a possibilidade do departamento tomar tal 14 

medida. Obtendo resposta positiva, o Prof. Maurício pediu ao grupo a aprovação dos demais 15 

PTIs do eixo Inovação e Tecnologia. Em discussão e votação, os PTIs do eixo Inovação e 16 

Tecnologia foram aprovados por unanimidade, com exceção do PTI do Prof. José Salm Jr, 17 

para efeito de consulta junto à PROEN. 6º eixo – Desenvolvimento Humano: A Profª. 18 

Simone Feuerschütte, líder do eixo Desenvolvimento Humano, que inclui as disciplinas 19 

Administração de Recursos Humanos em Administração Pública, Desenvolvimento de 20 

Lideranças, Psicologia e Mediação e Negociação no Setor Público, relatou os PTIs das 21 

professoras Ana Paula Grillo Rodrigues e Simone Ghisi Fuerschütte, sendo que o PTI da 22 

Profª. Nonie Ribeiro já foi aprovado no eixo Inovação e Tecnologia. Os PTIs apresentados 23 

cumprem a carga horária e estão de acordo com a resolução 029/2009 do CONSUNI Em 24 

discussão e votação, os PTIs do eixo Desenvolvimento Humano foram aprovados por 25 

unanimidade. 7º eixo – Jurídico: O Prof. Maurício informou que não seria necessário fazer 26 

o relato do eixo Jurídico, que inclui as disciplinas Instituições de Direito Público e Privado, 27 

Direito Administrativo e Licitações e Contratos na Prestação de Serviços Públicos, pois o 28 

PTI do Prof. Rodrigo Bousfield, líder do eixo, já foi aprovado no eixo Gestão Pública e seus 29 

demais integrantes pertencem a outros departamentos. Como últimos informes, o Prof. 30 

Maurício informou que a Profª. Melissa Melo está lançando um livro, resultado de sua 31 

dissertação, intitulado “Restauração ambiental: do dever jurídico às técnicas reparatórias”, e 32 

também tem um artigo publicado no livro “Dano Ambiental na Sociedade de Risco”. A 33 

professora foi parabenizada pelo grupo e convidou os professores para o lançamento. A 34 

Profª. Paula aproveitou para informar que na semana anterior a UDESC assinou um termo 35 

de cooperação com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para realizar 36 
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atividades relativas à promoção da cidadania, educação fiscal, qualidade da administração 1 

pública e combate à corrupção. A Profª. Paula comentou também sobre a reunião de 2 

constituição do Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Florianópolis, que 3 

aconteceu no último dia dezessete e que obteve grande repercussão na mídia, contando 4 

com diversas entidades participantes, além de muitos alunos e ex-alunos envolvidos. A 5 

iniciativa partiu do LASP – Laboratório de Aprendizagem de Serviços Públicos, sob 6 

responsabilidade dos professores Enio Spaniol e Paula Schommer, bem como do Ministério 7 

Público do Estado de Santa Catarina.  A Profª. Janice Bogo noticiou a defesa da tese de 8 

doutorado do Prof. Marcello Zapelini, que aconteceu na semana anterior. O professor foi 9 

parabenizado pelo grupo. A Profª. Simone também informou que no próximo dia vinte e oito 10 

será a vez do Prof. José Salm Jr, no doutorado do EGC/UFSC. Nada mais havendo a tratar, 11 

foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 12 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 13 

Departamento. Florianópolis, 24 de maio de 2012.  14 

 


