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Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, Daniel Moraes Pinheiro, Denílson Sell, Enio Luiz Spaniol, 3 

Ivoneti da Silva Ramos, José Francisco Salm Junior, Leonardo Secchi, Marcello Beckert 4 

Zapelini, Maurício Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, 5 

Rodrigo Bousfield, Valério Alécio Turnes, Carla Regina Magagnin Roczanski, Acad. Elis 6 

Regina da Silva (titular), Acad. Mariella Flores, Acad. Felipe Batisti, Acad. Raquel Weidauer, 7 

Acad. Felipe Matos, Acad. Sérgio Luiz do Nascimento Filho. Ausências: Ana Paula Grillo 8 

Rodrigues, Arnaldo José de Lima (ausência justificada), Emiliana Debetir (ausência 9 

justificada), Janice Mileni Bogo (ausência justificada), Luciana Francisco de Abreu Ronconi 10 

(afastamento para capacitação), Maria Carolina Martinez Andion (licença maternidade), 11 

Mauro Sérgio Boppré Goulart (licença prêmio), Patrícia Vendramini (licença prêmio), Simone 12 

Ghisi Feuerschutte (ausência justificada), Sulivan Desirée Fischer (ausência justificada), 13 

Paula Eduarda Michels (ausência justificada), Acad. Ricardo Marques Duarte (titular), Acad. 14 

Marina Coelho Xavier (suplente). O Chefe do Departamento, Prof. Maurício Serafim, iniciou 15 

a reunião solicitando inclusões de pauta. Foram incluídos os seguintes itens: i) leitura de 16 

ofícios do CAAP pela acadêmica Elis, ii) Novidades do Eneap, pela acadêmica Mariela. Em 17 

seguida, o Prof. Maurício passou à exposição dos informes. 1. Informes: 1.1 Captação de 18 

recursos para projetos de pesquisa (Dalva Magro da ProPPG): a servidora Dalva Magro 19 

informou aos professores sobre a demanda do Tribunal de Contas de Santa Catarina com 20 

relação à participação de professores da ESAG/UDESC em projetos específico nas 21 

seguintes linhas de pesquisa – participação social; transporte coletivo e resultados dos 22 

acórdãos nas questões do cumprimento do mínimo constitucional da saúde e da educação. 23 

Os professores sugeriram apresentar um programa com os projetos específicos para que o 24 

grupo possa trabalhar integrado. A servidora Dalva ficou então de repassar as informações 25 

sobre a finalização do trâmite do convênio e enviar maiores informações ao departamento 26 

de administração Pública. 1.2. Apoio do DAP em projetos do Centro Acadêmico V de 27 

Julho (Cacij): A acadêmica Mariella colocou o centro acadêmico Cacij à disposição para 28 

apoiar os professores do Departamento no tocante à organização de palestras ou outras 29 

iniciativas de ensino. 1.3. Empresa Jr. da Pública: Prof Mauricio informou que os 30 

acadêmicos de Adminsitração Pública iniciaram os contatos para a efetiva participação dos 31 

acadêmicos de Administração Pública na Empresa Junior. O projeto deverá abranger os 32 

alunos de Balneário Camboriu e de Florianópolis. 1.4. Relato sobre a Comissão 33 

Assessora de Área, em Brasília (profa. Paula): A Profa Paula Schommer relatou 34 

atividades que vem desenvolvendo como integrante da Comissão Assessora de Área de 35 

Administração junto ao INEP/MEC, para elaboração do ENADE 2012 e ciclo de avaliação 36 
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2012-2014 dos cursos de administração. Informou sobre as mudanças do ENADE 2012 em 1 

relação ao ENADE 2009, incluindo a composição e o papel da Comissão Assessora, a 2 

elaboração das questões da prova por professores que se candidataram para tal em 3 

chamada pública do INEP, entre outras. A Profa. comentou sobre a resposta do INEP à 4 

carta enviada pelo DAP relativa à prova do ENADE para administração pública, 5 

considerando importante termos enviado a carta, que foi esclarecedora não apenas para 6 

nosso curso, como para outros cursos de administração pública no Brasil. No Fórum de 7 

Coordenadores da área de Públicas, a iniciativa do DAP foi elogiada por vários colegas. 8 

Além do que consta na carta resposta do INEP, divulgada a todos pelo Prof. Maurício, a 9 

Profa. Paula apresentou outras razões apontadas pelo INEP para não realizar prova 10 

específica de administração pública. Fundamentalmente, o fato de serem poucos os cursos 11 

e egressos de administração pública (cerca de 45 instituições e 340 egressos que farão 12 

prova este ano), frente ao universo da administração (cerca de 120 mil egressos que farão 13 

prova este ano). Para realização de prova específica para certo curso, de qualquer área, o 14 

INEP define um número mínimo de egressos e instituições, parâmetro que atualmente não é 15 

alcançado pelo curso de administração pública no país. Diante disso, os esforços junto à 16 

Comissão de Área tem sido para que as diretrizes para o processo de avaliação dos cursos 17 

e as questões da prova do ENADE contemplem o perfil generalista da administração, algo 18 

que tem sido bem recebido pelos colegas, mas que para ser realizado depende do processo 19 

de elaboração das questões e da experiência dos elaboradores com temas variados. Junto 20 

aos professores que farão a elaboração das questões, foi discutida a relevância de temas de 21 

administração pública para qualquer egresso de administração, o perfil generalista do curso 22 

e a possibilidade de questões que tratem de temas da área pública. Após o relato, foi 23 

discutida a pertinência de os egressos de nosso curso fazerem a prova do ENADE deste 24 

ano. Diante dos argumentos apresentados, todos foram favoráveis à realização da prova 25 

pelos egressos de administração pública da Udesc/Esag. 1.5. Reunião pedagógica do 26 

DAP em julho: A data foi definida para 19/07/2012, no período da tarde, tendo já mapeado 27 

inicialmente os seguintes assuntos: trabalho integrado e planos de ensino. 1.6. Leitura dos 28 

Ofícios CAAP de números 96 e 97/2012 (Elis): A acadêmica Elis fez a leitura do ofício 29 

CAAP 096/2012, conforme segue: “OFÍCIO 096/2012 - Ao Ilustríssimo Senhor Professor 30 

MAURÍCIO CUSTÓDIO SERAFIM DD. Chefe de Departamento do Curso de Administração 31 

Pública da ESAG/UDESC - NESTA. Senhor Chefe de Departamento, Cumprimentando-o 32 

cordialmente, vimos oficialmente por meio deste agradecer a todos os professores do Curso 33 

de Administração Pública da ESAG/UDESC pelo apoio no projeto “CAAP no CONSAD”, pois 34 

dessa vez o mesmo não obteve êxito pelo desinteresse dos alunos. Lamentavelmente não 35 

conseguimos atingir o número mínimo de vagas para a saída do ônibus e entendemos que 36 
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uma viagem dessas teria um alto custo para a Universidade, assim sendo não valeria a 1 

pena com baixo número de alunos participantes. Novamente agradecemos o apoio que nos 2 

foi dispensado, pois através disso fortalecemos cada vez mais o curso e os laços entre 3 

Balneário Camboriú e Florianópolis. Sem mais para o momento reiteramos protestos de 4 

elevada estima e distinta consideração. Na sede da UDESC em Balneário Camboriú (SC), 5 

em 25 de julho de 2012. [Assinatura] Acadêmica RAQUEL BRANCHER WEIDEUER, 6 

Presidente do CAAP”. Em seguida, fez a leitura do ofício CAAP 097/2012, conforme segue: 7 

OFÍCIO 097/2012 – Ao Ilustríssimo Senhor Professor MAURÍCIO CUSTÓDIO SERAFIM DD. 8 

Chefe de Departamento do Curso de Administração Pública da ESAG/UDESC - NESTA. 9 

Senhor Chefe de Departamento, Cumprimentando-o cordialmente, vimos oficialmente por 10 

meio deste agradecer a todos os professores do Curso de Administração Pública da 11 

ESAG/UDESC pelas parcerias realizadas neste semestre em eventos e projetos realizados 12 

em Balneário Camboriú e pelo diálogo e apoio nas ações desenvolvidas pelo Centro 13 

Acadêmico de Administração Pública – CAAP. Bem sabemos que no ano passado o diálogo 14 

entre o CAAP e o DAP foi complicado e isso em muito prejudicou as ações que poderiam 15 

ser desenvolvidas beneficiando assim os acadêmicos do Curso. Nosso foco é contribuir para 16 

o fortalecimento do nosso curso e do Campo de Públicas e ficamos felizes em ver que 17 

podemos contar com o apoio de vocês. Estamos a disposição para o que for necessário. 18 

Sem mais para o momento reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. 19 

Na sede da UDESC em Balneário Camboriú (SC), em 25 de junho de 2012. [Assinatura] 20 

Acadêmica RAQUEL BRANCHER WEIDEUER, Presidente do CAAP”. 1.7. Informes do 21 

ENEAP: A acadêmica Mariella informou que a organização do ENEAP está se reunindo na 22 

medida do possível, tendo em vista as limitações por parte de integrantes das comissões em 23 

função do término do semestre letivo, mas que já foram vendidos em torno de 300 lotes do 24 

evento. O acadêmico Sérgio Nascimento agradeceu o apoio do departamento e dos 25 

professores e informou que a greve de algumas universidades federais poderá dificultar o 26 

transporte de alguns alunos ao ENEAP e que caso isso aconteça, o centro acadêmico 27 

pedirá apoio institucional do departamento para buscar uma solução junto a estas 28 

universidades. 2. Aprovação da ata anterior: O Prof. Maurício submeteu a ata da reunião 29 

de vinte e quatro de maio aos presentes. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por 30 

unanimidade. 3. Homologação da mudança de carga horária de pesquisa do prof. José 31 

Salm Jr. de 04h para 06h no projeto "Políticas Públicas e o engajamento entre 32 

governo, instituições de pesquisa e empresas em ações para a inovação: um estudo 33 

comparativo entre o Brasil, a Coréia do Sul e os Estados Unidos". Foi apresentado o 34 

pedido de mudança de carga horária de pesquisa do Prof. José Salm Jr. de quatro para seis 35 

horas no projeto “Políticas Públicas e o engajamento entre governo, instituições de pesquisa 36 
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e empresas em ações para a inovação: um estudo comparativo entre o Brasil, a Coréia do 1 

Sul e os Estados Unidos”, coordenado pela Profa. Micheline Hoffmann. Em discussão e 2 

votação, a mudança de carga horária foi aprovada por unanimidade. 4. Homologação da 3 

mudança de carga horária de pesquisa do prof. Enio Spaniol de 10h para 06h no 4 

projeto "O setor imobiliário de Florianópolis na perspectiva da nova sociologia 5 

econômica". Foi apresentado o pedido de mudança de carga horária de pesquisa do Prof. 6 

Enio Spaniol de dez para seis horas em seu projeto intitulado “O setor imobiliário de 7 

Florianópolis na perspectiva da nova sociologia econômica”. Em discussão e votação, a 8 

mudança de carga horária foi aprovada por unanimidade. 5. Pedido de afastamento e 9 

autorização de viagem para defesa de tese da profa. Ana Paula Grillo. Foi apresentado 10 

o pedido de afastamento e autorização de viagem da Profa. Ana Paula Grillo para defesa de 11 

sua tese de doutorado, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador, entre os 12 

dias 04 e 09 de julho de 2012. 6. Solicitação de autorização de viagem ao exterior do 13 

Prof. José Salm Jr. para participar de dois eventos acadêmicos: (1) 07-21 de julho 14 

para Escolha de Verão de Engenharia de Ontologias com Universidades da Europa 15 

(Espanha, Itália e Inglaterra); (2) 23-25 de agosto Congresso Anual da Ontologia VIVO  16 

(Ontologia para educação): Universidades Americanas e uso de Governo Aberto 17 

(Dados abertos com o Governo). Foi apresentado o pedido de autorização do Prof. José 18 

Francisco Salm Jr. para viagem ao exterior com vistas à participação nos seguintes eventos: 19 

9th Summer School on Ontology Engineering and the Semantic Web (SSSW 2012), entre os 20 

dias 07 e 21 de julho, na Espanha; e (2) Congresso Anual da Ontologia VIVO  (Ontologia 21 

para educação): Universidades Americanas e uso de Governo Aberto (Dados abertos com o 22 

Governo), entre os dias 23 e 25 de agosto na Flórida. Em discussão e votação, o pedido de 23 

autorização para viagem ao exterior do Prof. José Salm Jr. foi aprovado por unanimidade. 7. 24 

Apreciação do projeto de pesquisa com recursos externos, coordenado pela profa. 25 

Micheline (prof. Denilson). O Prof. Denilson Sell relatou sobre o projeto de pesquisa 26 

intitulado “Elaboração de ferramentas de apoio ao processo de inovação em empresas” e 27 

coordenado pela Profª. Micheline Hoffmann. Seu parecer foi favorável à aprovação. Em 28 

discussão e votação, o projeto de pesquisa da Profa. Micheline foi aprovado por 29 

unanimidade. 8. Pedido da criação do curso de Administração Pública pelo Cesfi. O 30 

Prof. Maurício abriu a discussão do pedido de criação do curso de Administração Púbica 31 

pelo Cesfi. O Prof. Marcelo Zapelini se posicionou a favor da análise do projeto que foi 32 

encaminhado à Proen. A Profa. Paula apontou ser necessário pedir informações sobre o 33 

curso. O Prof. Leonardo alegou que quanto maior o número de cursos de Administração 34 

Pública melhor. Ele afirmou se tratar de um posicionamento político e lançou a pergunta: "A 35 

Esag se sente diminuída por esse pedido?". Para o Prof. Rodrigo, na discussão atual, o 36 
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grupo deve relembrar a discussão que ocorreu em 2010, quando do encerramento do curso 1 

da Esag em Balneário Camboriú. O professor questionou se seria interessante abrir vários 2 

cursos, pois acredita que deve haver critérios bem claros para isso. O Prof. Valério 3 

parabenizou o departamento por ter trazido o assunto para discussão, mas acredita que é 4 

extemporânea. O Prof. Salm Jr. acredita que o melhor a fazer é solicitar o projeto do curso 5 

ao Cesfi. O Prof. Leonardo acredita que a questão não é sobre o projeto pedagógico, mas 6 

se a abertura do curso irá ferir o interesse do curso da Esag. A Profa. Paula concordou com 7 

o pedido do projeto pedagógico e afirmou que a decisão é técnico-política. Ela defende que 8 

os cursos sejam complementares. É favorável pelo fortalecimento do campo de "públicas", 9 

mas precisaria saber como o projeto contribuiria com a comunidade. A Profa. Aline afirmou 10 

ser necessário considerar se o projeto do Cesfi leva em consideração ou influencia o curso 11 

da Esag. O Prof. Rodrigo parabenizou a atitude do chefe do DAP e chamou a atenção para 12 

saber sobre a questão da duplicação de curso na Udesc e questionou os alunos de 13 

Balneário Camboriú se há uma pesquisa de demanda. A acadêmica Raquel esclareceu que 14 

há pesquisas de demanda e que há pesquisas que mostram o desejo de possíveis 15 

candidatos. O Prof. Rodrigo mencionou que a abertura do curso em Balneário pela Esag 16 

teve erros. A acadêmica Elis acredita que o início do antigo curso foi equivocado, mas que o 17 

novo curso está sendo iniciado corretamente. A Profa. Paula pediu aos alunos a dedicação 18 

à Esag. O Prof. Leonardo afirmou que está demorando a decisão de abrir as vagas à noite 19 

do curso de Administração Pública de Florianópolis e acrescenta que o grupo deve 20 

encaminhar o quanto antes o projeto se ampliação do curso em Florianópolis. O Prof. 21 

Valério fez um balanço do curso nesses anos e afirmou que o saldo desde 2003 é positivo. 22 

Para ele, a Esag deve refletir sobre o seu papel neste processo de criação do curso e 23 

acredita que o curso da Esag deve apadrinhar novos cursos de Administração Pública. A 24 

acadêmica Mariella expôs sua sugestão de uma parceira em o CACIJ e o CAAP. Ao final foi 25 

deliberado que o DAP pediria o projeto do curso de Administração Pública do Cesfi e o 26 

encaminharia para os professores tomarem conhecimento. Nada mais havendo a tratar, foi a 27 

presente reunião encerrada, da qual eu, Ivoneti da Silva Ramos, secretária ad hoc, lavrei a 28 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 29 

Departamento. Florianópolis, 25 de junho de 2012.  30 

  


