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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às 14h15min, na sala 1 

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

seguintes presenças: Aline Regina Santos, Daniel Moraes Pinheiro, Denilson Sell, Emiliana 3 

Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, Leonardo Secchi, 4 

Maria Carolina Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart, 5 

Micheline Gaia Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, 6 

Simone Ghisi Feuerschütte, Sulivan Desirée Fischer, Valério Alécio Turnes, Deisiane dos 7 

Santos Delfino, técnica Paula Eduarda Michels, Acad. Elis Regina da Silva (titular), Acad. 8 

Raquel Brancher Weidauer. Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues (ausência justificada), 9 

Arnaldo José de Lima (ausência justificada), José Francisco Salm Júnior (ausência 10 

justificada), Luciana Francisco de Abreu Ronconi (afastamento para capacitação), Marcello 11 

Beckert Zapelini (ausência justificada), Acad. Ricardo Marques Duarte (ausência). O Chefe 12 

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

Foram incluídos os seguintes itens: i) Atividades complementares em Balneário Camboriú; ii) 14 

Avaliações por e-mail; iii) Atualização do SIGA; iv) Empresa Jr.; iv) Projeto do curso noturno; 15 

v) Projeto do curso em Balneário Camboriú. As inclusões foram aprovadas e o Prof. 16 

Maurício passou à exposição dos informes: 1. Informes: 1.1 Defesa de tese de doutorado 17 

da Profª. Janice Bogo: O Prof. Maurício comunicou sobre a defesa de tese de doutorado 18 

da Profª. Janice Mileni Bogo, realizada no dia 11 de outubro, na Universidade Federal da 19 

Bahia (UFBA). O grupo parabenizou a professora pela notícia. O Prof. Valério Turnes, que 20 

esteve em sua defesa, fez elogios ao trabalho da professora. 1.2 Primeira Edição do 21 

Prêmio de Boas Práticas em Saúde de Florianópolis (Profªs. Sulivan e Paula): A Profª. 22 

Sulivan Fischer informou sobre a 1ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em Saúde de 23 

Florianópolis – Caminhos para uma transição governamental adequada, que está sendo 24 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da turma do 8º termo de 25 

Florianópolis, em trabalho conjunto das disciplinas de Teoria e Prática na Administração de 26 

Serviços Públicos (Profª. Sulivan Fischer) e Sistemas de Accountability (Profª. Paula 27 

Schommer). A entrega do prêmio acontecerá no dia quatro de dezembro no auditório da 28 

Assembleia Legislativa. Seu objetivo é promover a melhoria da qualidade na Secretaria 29 

Municipal de Saúde e manter as boas práticas durante e após a transição governamental. A 30 

professora solicitou a colaboração do departamento para a seleção e classificação das boas 31 

práticas inscritas, que já conta com a atuação da profa. Ivoneti Ramos. 1.3 Convidados 32 

externos: O Prof. Maurício informou que a Direção Administrativa externou preocupação em 33 

relação aos convidados externos que estão se deslocando a Balneário Camboriú com a van 34 

da UDESC. Pode haver problemas, por não ser um servidor da UDESC. Dessa forma, o 35 

professor pediu que, quando um convidado for à Balneário Camboriú, que sua atividade seja 36 
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formalizada por meio de um projeto de ensino aprovado pelo departamento, para que assim 1 

sua ida esteja assegurada e justificada. O Prof. Maurício esclareceu que esta formalização 2 

via projeto de ensino também deve ser feita para as atividades realizadas em Florianópolis, 3 

pois serve de controle para o departamento, facilita a construção dos indicadores e 4 

possibilita a concessão de horas de atividades complementares. 1.4 Faltas não 5 

justificadas em convocações: O Prof. Maurício pediu aos professores o cuidado de 6 

justificarem ao departamento suas ausências em reuniões convocadas. 1.5 Reposição de 7 

aula: O Prof. Maurício pediu para os professores, quando faltarem a uma aula, no caso de 8 

falta já programada por motivo de participação em eventos, por exemplo, esclarecerem aos 9 

alunos como essa aula será recuperada. Ele solicitou ainda que os professores sempre 10 

comuniquem por e-mail ao departamento de que maneira a aula será reposta, para ciência 11 

da coordenação. 1.6 Atividades Complementares em Balneário Camboriú: A Profª. 12 

Deisiane Delfino, coordenadora local do curso em Balneário Camboriú, informou que na 13 

próxima semana serão realizadas palestras no local durante o período de aula, pois no 14 

contra turno há baixa adesão de alunos. A iniciativa desta semana é do DAP e do Centro 15 

Acadêmico de Administração Pública (CAAP). A professora informou que coordenação está 16 

fechando a programação, mas pôde adiantar que vai haver uma palestra sobre orçamento 17 

participativo com o Sr. Wilson Pastorini, gerente de programação orçamentária da Prefeitura 18 

de Porto Alegre; e uma mesa redonda sobre ensino, pesquisa e extensão com os diretores 19 

da ESAG.  A acadêmica Raquel Weidauer também comentou sobre a programação e 20 

informou que o diretor do BRDE, Sr. Neuto de Conto, confirmou presença. A Profª Deisiane 21 

afirmou que o horário previsto para o início das atividades é às dez horas e que elas estão 22 

abertas para participação das turmas, por adesão. Fica a cargo dos professores levarem as 23 

suas turmas. O Prof. Maurício agradeceu a professora pelos esclarecimentos. 1.7 24 

Avaliações por e-mail: O Prof. Maurício informou que recebeu a informação de que 25 

algumas provas estão sendo enviadas aos alunos por e-mail. Ele chama a atenção porque 26 

esta prática não é permitida: a prova individual obrigatória na disciplina deve ser feita 27 

presencialmente. Além das duas provas obrigatórias, é possível encaminhar outros tipos de 28 

avaliação por e-mail, como trabalhos, por exemplo, ficando a critério do professor. 1.8 29 

Atualização do SIGA: O Prof. Maurício reforçou o pedido para que os professores 30 

atualizem as faltas dos alunos e a publicação de notas no SIGA para obedecer a resolução 31 

da UDESC e também auxiliar na organização dos professores. 1.9 Empresa Jr.: A 32 

acadêmica Elis da Silva informou que em conversa com os acadêmicos Lucas da Rocha, 33 

presidente da Empresa Jr. da ESAG, e Yuri Piraccini, membro da Empresa Jr. que cursa 34 

Administração Pública, estes demonstraram entusiasmo com a discussão do departamento 35 

em integrar o curso de Administração Pública à empresa. O presidente informou que esta 36 
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integração já é um projeto deles, porém não estão conseguindo adesão. Segundo a 1 

acadêmica Elis, ele reconhece que o marketing da Empresa Jr. não está funcionando neste 2 

sentido de atingir os alunos da Administração Pública. Os três sugeriram fazer uma 3 

exposição aos alunos, e o acadêmico Lucas propôs comparecer a uma reunião do 4 

departamento para apresentar a empresa e ouvir sugestões. O Prof. Maurício sugeriu que 5 

os acadêmicos conversem com os alunos Hans e Renato, de Balneário Camboriú, que 6 

também estão envolvidos neste assunto e inclusive já encaminharam um projeto de como 7 

pensar esta integração. A Profª. Deisiane falou sobre a importância de articular os alunos 8 

dos cursos de Balneário Camboriú e Florianópolis. A Profª. Maria Carolina acrescentou que 9 

a proibição de haver mais de uma Empresa Jr. por centro foi derrubada no Conselho 10 

Universitário (CONSUNI) e que agora é permitida a criação de novas empresas. 1.10 11 

Projeto do curso noturno: O Prof. Maurício informou que o processo referente ao projeto 12 

de ampliação do Curso de Administração Pública na ESAG, com abertura de uma nova 13 

turma no período noturno, encontra-se atualmente na Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) para 14 

análise técnica. 1.11 Projeto do curso em Balneário Camboriú: O Prof. Maurício informou 15 

que o processo referente ao projeto de abertura do Curso de Administração Pública em 16 

Balneário Camboriú foi diligenciado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 17 

UDESC (CONSEPE) para a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e entrará novamente 18 

na pauta na próxima reunião do Consepe. 1.12 Encontro de Extensão da UDESC: A Profª. 19 

Maria Carolina comunicou que o próximo Encontro de Extensão da UDESC irá acontecer 20 

nos dias oito e nove de novembro, no centro de Lages. Ela informou que neste ano a 21 

programação está bem interessante e há mais professores e bolsistas participando. Haverá 22 

diárias para os professores que participarem e sugestões de hotéis para hospedagem foram 23 

encaminhadas. Quanto às apresentações, a professora informou que todas serão orais. As 24 

fotos e ações realizadas irão alimentar o Balanço Social da UDESC e haverá anais do 25 

evento. Em seguida, o Prof. Maurício passou aos itens de deliberações, solicitando a 26 

seguinte inclusão de pauta: i) Aumento da carga horária de pesquisa da Profª. Janice Bogo. 27 

A inclusão foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata anterior: O Prof. Maurício 28 

submeteu a ata da reunião ordinária de vinte e oito de setembro aos presentes. Em 29 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 3. Homologação dos PRODIPs 30 

para o EnAPG em Salvador/BA nos dias 18 a 20/11: O Prof. Maurício citou os nomes dos 31 

professores que estão solicitando PRODIPs para participação no EnAPG em Salvador/BA 32 

entre os dias dezoito e vinte de novembro. São eles: Aline Regina Santos (“Gespúbica e 33 

mudança organizacional: um estudo no Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC)”); 34 

Emiliana Debetir (“Capital Social na Costa da Lagoa: Entre a confiança e a solidariedade”); 35 

Marcello Beckert Zapelini (“Accountability na gestão de recursos hídricos: o Comitê Itajaí 36 
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como instrumento de sua ampliação”); Maria Carolina Martinez Andion (“Conhecendo o 1 

investigador social privado da Grande Florianópolis: limites e perspectivas na promoção da 2 

participação cívica local”) e Micheline Gaia Hoffmann – “Políticas Públicas e a interação 3 

entre Governo, instituições de pesquisa e empresas em ações para inovação: um estudo 4 

comparativo entre Brasil, Coreia do Sul e Estados Unidos”). A Profª. Micheline esclareceu 5 

que está solicitando o PRODIP para o evento SIGIT, que ocorre em paralelo ao EnAPG. Em 6 

discussão e votação, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 4. Aprovação da 7 

viagem da Profª. Micheline Hoffmann ao exterior para participação em evento 8 

internacional: A Profª. Simone Feuerschütte, relatora do pedido de afastamento da Profª. 9 

Micheline Hoffmann para viagem ao exterior, informou que o afastamento com ônus limitado 10 

se dará de oito a catorze de novembro deste ano, para participação no I Congresso Ibero-11 

americano de Estratégia a ser realizado em Lisboa/Portugal. Seu parecer é favorável ao 12 

afastamento. O Prof. Maurício esclareceu que a partir de agora os pedidos de afastamento 13 

para viagens internacionais devem ser encaminhados por processo cadastrado no CPA, 14 

para que sejam aprovados pelo departamento e em seguida pelo conselho de centro. Trata-15 

se de uma nova instrução normativa da UDESC. Em discussão e votação, o pedido de 16 

viagem da Profª. Micheline foi aprovado por unanimidade. 4. Inclusão da Profª. Luciana 17 

Ronconi na pesquisa “Capital Social dos empreendedores da indústria criativa da 18 

Região Sul do Brasil”, coordenada pelo Prof. Maurício Serafim: O Prof. Maurício 19 

solicitou a inclusão da Profª. Luciana Francisco de Abreu Ronconi em sua pesquisa 20 

intitulada “Capital Social dos empreendedores da indústria criativa da Região Sul do Brasil”, 21 

com carga horária de quatro horas. A Profª. Luciana está afastada para realização de seu 22 

pós-doutorado em Portugal e estará retornando para o próximo semestre. Em discussão e 23 

votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade.  4. Alteração da carga horária de 24 

pesquisa do Prof. José Salm Jr.: A Profª. Micheline informou a saída do Prof. José 25 

Francisco Salm Jr. de sua pesquisa intitulada “Políticas Públicas e a interação entre 26 

Governo, instituições de pesquisa e empresas em ações para inovação: um estudo 27 

comparativo entre Brasil, Coreia do Sul e Estados Unidos”. Ela esclareceu que tinha a 28 

intenção de interromper esta pesquisa por estar iniciando um novo projeto com 29 

financiamento externo. Nesta época o Prof. Salm Jr. passou a trabalhar também no grupo 30 

de pesquisa do Prof. Valério Turnes. Sua pesquisa foi, no entanto, prorrogada, mas com 31 

mudança de foco. Em razão disto, o Prof. Salm Jr. não mais fará parte de sua pesquisa. O 32 

Prof. Salm solicita que as seis horas anteriormente alocadas nesta pesquisa sejam alocadas 33 

na pesquisa do Prof. Valério, intitulada “Formulação, sistematização e análise de 34 

Indicadores de sustentabilidade regional – SDR Grande Florianópolis – como base para 35 

proposição de políticas públicas”, da qual já participa. O Prof. Valério Turnes afirmou ser 36 
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favorável ao aumento da carga horária do Prof. Salm Jr. em sua pesquisa, porém gostaria 1 

de conversar com o grupo antes para que possa haver um planejamento em relação ao 2 

aumento. A exclusão das horas do Prof. José Salm Jr. no projeto da Profª. Micheline, em 3 

votação, foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação do projeto de pesquisa “Políticas 4 

Públicas e o engajamento entre governo, instituições de pesquisa e empresas em 5 

ações para a inovação”, coordenado pela Profª. Micheline Hoffmann: A Profª. Aline 6 

Regina Santos, relatora do projeto de pesquisa “Políticas Públicas e o engajamento entre 7 

governo, instituições de pesquisa e empresas em ações para a inovação”, coordenado pela 8 

Profª. Micheline Hoffmann, apresentou seu parecer favorável à aprovação da prorrogação 9 

do projeto. A Profª. Simone Feuerschütte também se manifestou, argumentando sobre as 10 

justificativas da mudança de foco da pesquisa. Em votação, o projeto de pesquisa da Profª. 11 

Micheline foi aprovado por unanimidade. 6. |nclusão da Profª. Simone Feuerschütte em 12 

projeto de pesquisa coordenado pela Profª. Micheline, com carga horária de 4 horas: 13 

O Prof. Maurício solicitou inclusão deste item de pauta, pedindo desculpas por não tê-lo 14 

incluído anteriormente. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Trata-se da inclusão da 15 

Profª. Simone Feuerschütte, com alocação de quatro horas, no projeto “Elaboração de 16 

ferramentas de apoio ao processo de inovação em empresas”, coordenado pela Profª. 17 

Micheline Hoffmann. Em discussão e votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. 7. 18 

Aumento da carga horária de pesquisa da Profª. Janice Bogo:  O Prof. Maurício 19 

apresentou o pedido de aumento de uma hora em pesquisa da Profª. Janice Mileni Bogo em 20 

seu projeto “Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Mecanismo 21 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) na Área de Suinocultura em Santa Catarina”. A Profª. 22 

Janice esclareceu que se trata de continuação de sua pesquisa de doutorado com um foco 23 

específico. Em discussão e votação, o aumento da carga horária em pesquisa da Profª. 24 

Janice de seis para sete horas foi aprovado por unanimidade. 8. Apreciação dos 25 

processos de ações de extensão com ônus 2013:  A Profª. Janice Bogo relatou sobre o 26 

Programa Habilis FINANCeCON – Ateliê de Economia e Financas, coordenado pela Profª. 27 

Ivoneti Ramos. O programa possui três projetos: Bússola Municipal (coordenadora: Profª. 28 

Ivoneti Ramos); Decifra – D$ (coordenadora: Profª. Ivoneti Ramos) e Poupa-Invest 29 

(coordenador: Daniel de Souza). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão, a 30 

Profª. Carolina Andion elogiou a Profª. Ivoneti pelo trabalho de extensão que ela tem feito e 31 

informou que este programa tem gerado muitas parcerias e envolvido um grande número de 32 

alunos voluntários. A Profª. Ivoneti acrescentou que os projetos estão abertos para 33 

participação de outros professores. Em votação, o Programa Habilis FINANCeCON foi 34 

aprovado por unanimidade. Em seguida, a Profª. Paula Schommer relatou sobre o Programa 35 

ESAG Comunidade, coordenado pelo Prof. Daniel Pinheiro. O programa possui três 36 
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projetos: Cidadania é Direito (coordenadora: Profª. Denise Pinheiro); Redes Sociais 1 

(coordenadora: Profª. Maria Carolina Andion) e ESAG Socioambiental (coordenador: Prof. 2 

Daniel Pinheiro). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o 3 

Programa ESAG Comunidade foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Daniel 4 

Pinheiro relatou sobre o Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos 5 

(LASP), coordenado pela Profª. Patrícia Vendramini. O programa possui seis projetos: 6 

Conexão formação e atuação profissional na área pública (coordenadora: Profª. Patrícia 7 

Vendramini); Multiplicador de Conhecimento (coordenador: Profª. Valério Turnes); 8 

Laboratório de Consultoria de Procedimentos em Serviços Públicos (coordenadora: Profª. 9 

Sulivan Fischer); Comunicação entre Administração Pública e a Sociedade: rádio teatro e 10 

jornal eletrônico (coordenador: Prof. Enio Spaniol); Comunicação entre Administração 11 

Pública e a Sociedade: TV, redes sociais e jornal eletrônico (coordenador: Prof. Enio 12 

Spaniol) e Engajamento Cidação, qualidade de vida e combate à corrupção (coordenadora: 13 

Profª. Paula Schommer). Seu parecer foi favorável à aprovação. Em discussão e votação, o 14 

Programa LASP foi aprovado por unanimidade. Por fim, a Profª. Micheline Hoffmann relatou 15 

sobre a ação de Produção e Publicação: Cartilhas e Artigos: divulgação de resultados, 16 

coordenado pela Profª. Emiliana Debetir. A Profª. Emiliana esclareceu que se trata de uma 17 

ação isolada de produção de cartilha e divulgação dos resultados do projeto de extensão 18 

Campeões da Vida; é uma continuidade deste trabalho. O parecer da Profª. Micheline foi 19 

favorável à aprovação. Em discussão e votação, a ação Cartilhas e Artigos: divulgação de 20 

resultados foi aprovada por unanimidade. 9. Relato e parecer da comissão para análise 21 

da ampliação do curso de Administração Pública:  A Profª. Aline Regina Santos, relatora 22 

do processo 14357/2012, que trata sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Administração 23 

Pública Modalidade EaD proposto pela Universidade Aberta do Brasil, fez a leitura do 24 

parecer da comissão ao grupo, com o seguinte voto: “[...] a comissão tem parecer favorável 25 

à oferta do curso de graduação em Administração Pública, na modalidade de ensino à 26 

distância. Como recomendações, sugere a criação de uma comissão para elaborar o projeto 27 

do curso EAD, discutindo, inclusive, que formato é mais o adequado para o DAP – com ou 28 

sem integração à UAB, e se integrado, fazendo uso total ou parcial do projeto já existente.” 29 

Em discussão, o Prof. Maurício esclareceu que a ideia do ensino à distância na ESAG já foi 30 

levantada há algum tempo, por sugestão do Prof. Arnaldo. Ele recebeu este processo da 31 

Direção Geral e lhe foi solicitado que o mesmo fosse discutido no departamento, para que 32 

tomasse uma posição ou oferecesse outra sugestão em relação a essa iniciativa. Ele 33 

esclareceu que primeiro é importante ter um aval do departamento para que a comissão 34 

possa trabalhar em cima desta proposta e apresentar um retorno ao grupo. É possível ainda 35 

que, após o trabalho da comissão, chegue-se à conclusão de que não é viável construir o 36 
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curso. A Profª. Aline questionou se essa turma de EAD substituiria a turma noturna. A Profª. 1 

Janice questionou também a abrangência do público. Foi esclarecido que a abrangência 2 

seria estadual. A Profª. Janice manifestou-se favorável à iniciativa e se voluntariou para 3 

participar da comissão. A Profª. Patrícia também se manifestou favorável, por ser uma 4 

iniciativa que possibilita a otimização do recurso interno. Ela acredita que o grupo já possui 5 

capacidade instalada para isso. Apesar de reconhecer que há dificuldades e algumas 6 

críticas à efetividade do Ensino à Distância, a professora afirmou que a qualidade depende 7 

muito dos professores e da capacidade de guiar o aprendizado. A Profª. Paula acrescentou 8 

que é preciso pensar no ensino à distância articulado com a pesquisa e a extensão; incluir 9 

no desenho do curso o envolvimento dos alunos com a pesquisa e a extensão, a partir de 10 

polos de extensão regionais, por exemplo. A professora sinalizou ainda a oportunidade de 11 

integração do curso com outros projetos de EAD no campo de públicas de outras 12 

universidades, que poderão servir de aprendizado.  A Profª. Aline apresentou em seu 13 

parecer três possibilidades de ação: Integrar o curso à UAB, utilizar o projeto parcial, ou não 14 

utilizá-lo. Ela sugeriu que o curso se integre, mas que mantenha uma identidade própria, 15 

apresentando uma parte de conteúdos próprios, inserindo nova bibliografia. Para a Profª. 16 

Paula, esta iniciativa vai gerar muita aprendizagem, ainda que muito trabalho no início. O 17 

projeto da UAB oferece grande quantidade de optativas, prevendo certa flexibilidade nas 18 

disciplinas. Isto será investigado na próxima etapa, se for aprovado o encaminhamento da 19 

comissão. A Profª. Carolina manifestou alguns questionamentos em relação à graduação à 20 

distância e à necessidade de um posicionamento estratégico da ESAG. A professora alegou 21 

não se sentir à vontade para aprovar a iniciativa sem uma visão mais estratégica da escola, 22 

mas se a deliberação é apenas para que a comissão faça um estudo, ela é favorável. O 23 

Prof. Maurício afirmou compreender a preocupação da Profª. Carolina, mas acredita que o 24 

departamento, ao tomar essa decisão, está de certa forma impulsionando a ESAG a discutir 25 

estas questões. A seu ver, o grupo está contribuindo para a discussão desta forma, ao 26 

apresentar o seu interesse. A Profª. Sulivan afirmou ter a mesma preocupação da Profª. 27 

Carolina em relação ao ensino à distância. Ela acredita ser importante haver uma comissão 28 

para discutir isso, mas também salientou a necessidade do departamento pensar em suas 29 

prioridades, para que possam ser consideradas na discussão dos rumos da escola. O Prof. 30 

Valério também concordou com a necessidade dessa discussão, que deve ser feita com 31 

urgência, tanto no departamento quanto em nível de centro. Para ele, há dois caminhos 32 

estratégicos diferentes: o investimento na pós-graduação ou a ampliação do curso de 33 

graduação. O Prof. Maurício esclareceu que o papel da comissão será avaliar o estudo de 34 

viabilidade desse curso à distância. O departamento estaria criando um fato para começar e 35 

talvez exigir este debate. Haverá tempo para o amadurecimento da comissão. A Profª. 36 
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Simone sugeriu que o departamento informe à Direção Geral da ESAG que está discutindo 1 

estas questões e solicite formalmente uma discussão ampliada no âmbito do centro, talvez 2 

no Conselho de Centro. A Profª. Paula esclareceu que o trâmite do projeto de educação à 3 

distância é equivalente ao de um projeto de criação de um curso novo, por mais que seja 4 

vinculado à UAB. Desta forma, ele passará por todas as instâncias superiores da 5 

universidade. É importante ter um posicionamento da Direção para que o mesmo não seja 6 

reprovado no Conselho de Centro. Em relação à contratação, a Profª. Paula afirmou que os 7 

professores receberão bolsa do programa. O Prof. Maurício acrescentou que o 8 

departamento terá controle da situação, regulando o número de alunos, por exemplo. A 9 

Profª. Ivoneti trouxe um depoimento pessoal, por estar trabalhando na EAD da UFSC desde 10 

2008. Ela gosta do trabalho, porém é exaustivo e acredita que o grupo deve amadurecer a 11 

ideia, pois a atividade pode pesar muito se o grupo docente não se expandir. A Profª. Janice 12 

afirmou que há outros exemplos de iniciativas, além da UFSC, que são bem estruturadas e 13 

funcionam bem. É possível investigá-las, conhecer os desafios que empreenderam. Ela 14 

relembrou que a intenção deste item de pauta é aprovar que se faça um estudo mais 15 

aprofundado sobre o assunto. Para o Prof. Leonardo, uma vez que o estudo exigirá grande 16 

dedicação, o departamento deve ter claro esse interesse para que a comissão não trabalhe 17 

em vão. O Prof. Denilson apontou que existe um apelo hoje do próprio Governo do Estado 18 

para criar uma abertura da universidade ao público do interior. Ele entende a iniciativa como 19 

uma estratégia de ampliação e fortalecimento do curso. Para o professor, a comissão deve 20 

buscar, na primeira instância, quais as condições necessárias para desenvolver um ensino à 21 

distância, e não mergulhar agora no projeto pedagógico do curso. Ele não sabe se haverá 22 

ampliação do mestrado, implementação do doutorado, entre outras propostas do centro, 23 

mas, talvez, pensando estrategicamente, esta será a única maneira de fazer o curso crescer 24 

e qualificar a UDESC, atendendo ao apelo do governador. A Profª. Paula acrescentou que 25 

os dois cursos que têm maior demanda na EAD são de Pedagogia e Administração Pública. 26 

O edital da UAB é aberto permanente. Além dos recursos estaduais, pode haver recursos 27 

federais também. O Prof. Maurício sugeriu que o estudo da comissão seja feito em etapas, 28 

sendo que na primeira etapa seria investigada a viabilidade do curso e na segunda etapa, 29 

após aprovação da primeira, seria construído o projeto pedagógico. A aprovação nesta 30 

reunião permaneceria com o mesmo teor: o de haver interesse do departamento em fazer 31 

este estudo. A Profª. Paula sugeriu também fazer uma pesquisa mais sistemática com 32 

outras instituições que já oferecem o curso à distância nessa área. A Profª. Micheline 33 

questionou se a sugestão da Profª. Simone de encaminhar a solicitação de uma posição 34 

estratégica do centro será atendida. O Prof. Maurício respondeu que irá fazer a solicitação à 35 

Direção, sinalizando as intenções do departamento e as decisões que o grupo tem tomado, 36 
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no entendimento de que é preciso colocar estas intenções dentro do movimento estratégico 1 

da ESAG. Por fim, o Prof. Maurício colocou em votação o parecer apresentado pela Profª. 2 

Aline, que inclui também a criação de uma comissão. Em votação, o parecer foi aprovado 3 

por unanimidade. O Prof. Maurício indicou para compor a comissão os seguintes 4 

professores: Janice Bogo, Ivoneti Ramos, Denilson Sell e Marcello Zapelini. Ele afirmou que 5 

dará apoio como chefe de departamento. O grupo aprovou a composição. 10. Aprovação 6 

dos PTIs 2013: O Prof. Maurício apresentou os Planos de Trabalho Individual (PTI) deste 7 

departamento e colocou-os em aprovação. Com exceção do PTI do Prof. José Salm Jr, que 8 

está aguardando aprovação de aumento de carga horária no projeto de pesquisa do Prof. 9 

Valério Turnes, e do PTI do Prof. Alexandre Sá Oliveira, que até a data desta reunião não 10 

havia sido encaminhado, os demais PTIs foram aprovados por unanimidade. Nada mais 11 

havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, 12 

secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os 13 

presentes do Departamento. Florianópolis, 22 de outubro de 2012. 14 

 


