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

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

seguintes presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de 3 

Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Denílson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da 4 

Silva Ramos, Marcello Beckert Zapelini, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré 5 

Goulart, Micheline Gaia Hoffmann, Rodrigo Bousfield, Sulivan Desirée Fisher, Valério Alécio 6 

Turnes, técnica Paula Eduarda Michels (titular), Acad. Ricardo Marques Duarte (titular), 7 

Acad. Lucas da Rocha, Acad. Carolina Michelutti, Acad. Yuri Piraccini, Acad. Luiza Stein da 8 

Silva. Ausências: Janice Mileni Bogo (ausência justificada) José Francisco Salm Júnior, 9 

Leonardo Secchi (ausência justificada), Luciana Francisco de Abreu Ronconi (afastamento 10 

para capacitação), Maria Carolina Martinez Andion (ausência justificada), Patrícia 11 

Vendramini (ausência justificada), Paula Chies Schommer (ausência justificada), Simone 12 

Ghisi Feuerschütte (ausência justificada), Acad. Elis Regina da Silva (titular). O Chefe do 13 

Departamento, Prof. Maurício Serafim, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 14 

Ele mencionando a presença de representantes da nova chapa do Centro Acadêmico de 15 

Administração Pública Cacij, que ganharam as últimas eleições, e da ESAG Jr., que vieram 16 

conversar sobre a integração da empresa com o Curso de Administração Pública. Em 17 

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

dos professores no EnAPG 2012: O Prof. Maurício passou a palavra ao Prof. Marcello 19 

Zapelini, que relatou sobre sua participação no V EnAPG, realizado entre os dias dezoito e 20 

vinte de novembro em Salvador-BA. O que mais lhe chamou a atenção foi o menor número 21 

de participantes no evento, em relação aos eventos de 2008 e 2010. O Prof. Maurício 22 

também leu uma mensagem do Prof. Leonardo Secchi enviada por e-mail com seu relato 23 

sobre o evento. O Prof. Leonardo apresentou, neste e-mail, as seguintes observações: 1) O 24 

novo coordenador da divisão de APB da ANPAD para o biênio 2013-2014 será o Prof. 25 

Ricardo Corrêa Gomes, da UnB; 2) Na oficina da divisão de APB foram debatidas várias 26 

questões sobre as separações de temas. Entre elas a criação de um tema de Relações 27 

Estado-Sociedade-Gestão Social, a partir do tema Estado, Sociedade, Governo e 28 

Administração Pública, que estava recebendo mais de cem artigos por evento. Além deste, 29 

o tema de Políticas Públicas será dividido em Análise de Políticas Públicas e Políticas 30 

Públicas setoriais; e o tema de Dimensões Intraorganizacionais será dividido com uma área 31 

voltada para elementos comportamentais e outra para questões mais técnicas; 3) Também 32 

está sendo cogitada a criação de uma Associação Nacional de Administração Pública, nos 33 

moldes da ASPA americana, que reúna estudantes, pesquisadores e profissionais de 34 

Administração Pública e Políticas Públicas e restabeleça a identidade teórica e profissional 35 

do campo de públicas. 1.2. Empresa Jr. (Acadêmico Lucas): O Prof. Maurício passou a 36 
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palavra aos representantes da ESAG Jr., lembrando aos presentes que os acadêmicos 1 

foram convidados para a reunião do DAP com o fim de apresentar a empresa e discutir as 2 

formas de integração com a Administração Pública, conforme decisão tomada na reunião 3 

anterior. O acadêmico Lucas da Rocha se apresentou como presidente da empresa e em 4 

seguida apresentou a acadêmica Carolina Michelutti, que assumirá a presidência na nova 5 

gestão, e o acadêmico Yuri Piraccini, único aluno da Administração Pública membro da 6 

ESAG Jr. O acadêmico Lucas fez uma apresentação institucional da ESAG Jr, apresentou 7 

sua missão e explicou sobre os projetos que a empresa desenvolve para empresas, 8 

entidades e organizações da sociedade civil. Ele esclareceu que a Empresa Jr. é uma 9 

associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de graduação, com gestão 10 

autônoma em relação à universidade, mas que depende da supervisão e acompanhamento 11 

de professores para garantir o desenvolvimento de projetos de qualidade. A acadêmica 12 

Carolina falou sobre os objetivos e valores da empresa e apresentou sua estrutura 13 

organizacional. Em seguida, o acadêmico Lucas apresentou o catálogo de serviços da 14 

ESAG Jr. com as áreas em que a empresa trabalha atualmente e citou alguns projetos em 15 

elaboração, com foco na área pública. Ele afirmou que o grupo busca agora uma 16 

aproximação com os demais cursos da ESAG, não apenas com a Administração 17 

Empresarial, e quer oferecer serviços na área pública. Ele reconheceu que a área pública 18 

tem suas especificidades e que a equipe atual não tem o know-how necessário, e citou 19 

dificuldades que tiveram em alguns projetos. Afirmou que seria enriquecedor para ambas as 20 

partes a aproximação com os alunos da Administração Púbica. Lucas explicou que 21 

gostariam de dialogar com os professores do curso para saber o que eles esperam da 22 

empresa e de que forma podem auxiliar a equipe. Ele comentou sobre a atual participação 23 

de um professor da Administração Pública, Prof. Mauro Goulart, e de um professor da 24 

Economia na composição do Conselho Fiscal da empresa, e afirmou que, para haver 25 

participação dos alunos da Administração Pública e serviços nessa área, o grupo precisa do 26 

apoio dos professores para ampliar os projetos. O acadêmico Yuri também se pronunciou, 27 

agradecendo o espaço e afirmando que há uma gama de oportunidades dentro da ESAG Jr. 28 

para os alunos da Administração Pública, e que vale muito a pena como aplicação da teoria 29 

na prática. Ele afirmou que possuía uma visão totalmente diferente da empresa antes de 30 

entrar, pensando que ela seria voltada somente para a Administração Empresarial, mas a 31 

realidade é outra. O acadêmico afirmou ainda que é preciso mostrar os atrativos da empresa 32 

para os alunos da Pública: uma destas formas é expandindo o catálogo de serviços. O 33 

grupo também está aberto para novas ideias em relação ao seu processo seletivo. Para o 34 

Prof. Maurício, o desafio da nova equipe seria identificar formas de inserir os alunos da 35 

Pública. Como sugestão, ele acredita que o processo seletivo deva realmente ser 36 
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repensado. A Profª. Ivoneti Ramos mencionou o interesse já manifestado de alunos da 1 

Administração Pública de Balneário Camboriú. Ela expressou sua preocupação com a 2 

comunicação com os alunos de lá. Para a professora, é preciso conversar com os alunos de 3 

Balneário Camboriú da mesma forma que está sendo feito aqui, para valorizar o que eles 4 

também pensam sobre o assunto. O acadêmico Lucas afirmou que este é um 5 

questionamento da ESAG Jr.: como tornar viável a participação dos alunos de Balneário 6 

Camboriú, tendo em vista a distância da sede da empresa, localizada na ESAG, e 7 

considerando ainda a situação atual e futura do curso neste município. O Prof. Arnaldo Lima 8 

parabenizou a equipe pela presteza em fazer a apresentação e sugeriu, para lidar com a 9 

distância em Balneário Camboriú, ter um braço, uma espécie de assessor da equipe no 10 

local, prospectando trabalhos dentro do catálogo já existente, sem projetar uma estrutural 11 

formal de Empresa Jr. lá. Esse assessor faria uma ponte com a estrutura de Florianópolis. O 12 

acadêmico Lucas agradeceu o espaço e reconheceu que não tem muito conhecimento 13 

sobre a situação do curso em Balneário Camboriú; ele afirmou que a equipe irá estudar a 14 

respeito, mas que se os professores quiserem ir até a empresa para discutir formas de 15 

alcançar esse envolvimento, eles estarão abertos. 1.3. Relato da primeira edição do 16 

Prêmio de Boas Práticas em Saúde de Florianópolis (profa. Sulivan): A Profª. Sulivan 17 

Fischer informou sobre a etapa de seleção dos Prêmios de Boas Práticas em Saúde de 18 

Florianópolis que aconteceu no último dia treze na ESAG e contou com diversas autoridades 19 

representantes do Ministério Público, OAB, Ministério da Saúde, entre outros órgãos. Foram 20 

avaliadas oitenta e oito práticas, número que deixou a professora surpresa, pelo alto índice 21 

de participação. A Profª. Ivoneti também fez parte desta etapa de avaliação e seleção. 22 

Foram selecionados dez prêmios para o dia quatro de dezembro, quando serão feitas as 23 

apresentações e a divulgação do vencedor no Auditório da Assembleia Legislativa de Santa 24 

Catarina. A Profª. Sulivan falou sobre os objetivos do prêmio e explicou sua relação com o 25 

trabalho do oitavo termo de Administração Pública (Florianópolis), nas disciplinas de “Teoria 26 

e Prática em Administração de Serviços Públicos”, ministrada pela Profª. Sulivan, e 27 

“Sistemas de Accountability”, ministrada pela Profª. Paula Schommer. O representante 28 

discente Ricardo Marques, também aluno do oitavo termo, explicou um pouco sobre este 29 

trabalho: os alunos foram divididos em grupos para realizar consultoria à Secretaria 30 

Municipal de Saúde e para a organização do evento. Ele afirmou que o trabalho está sendo 31 

bem interessante. A Profª. Sulivan falou ainda sobre os critérios para seleção dos trabalhos 32 

e pediu apoio dos professores na divulgação do evento para incentivar a participação dos 33 

alunos. 1.4. Relato do Encontro de Extensão da UDESC em Lages (professores 34 

Carolina, Ivoneti, Enio e Daniel): O Prof. Daniel Pinheiro fez o relato de sua participação 35 

no Encontro de Extensão da UDESC. realizado entre os dias oito e nove de novembro em 36 
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Lages. Ele informou que os três programas do Departamento de Administração Pública – 1 

Habilis, LASP e ESAG Comunidade – foram muito bem avaliados. O Programa ESAG 2 

Comunidade recebeu menção honrosa na área de Educação. Em nome da Diretora de 3 

Extensão da ESAG, Profª. Carolina Andion, ausente nesta reunião, o Prof. Daniel agradeceu 4 

a participação dos professores no encontro; sete compareceram neste ano. Ele afirmou 5 

ainda que os bolsistas tiveram bom desempenho na apresentação dos projetos. A Profª. 6 

Ivoneti também se manifestou, afirmando que é muito bom participar destes encontros, pois 7 

através da socialização é possível observar o que está sendo feito pela UDESC em outros 8 

centros. Ela fez parte da avaliação de alguns projetos. 1.5. Eleições CAAP, CACIJ e 9 

DAAG: O Prof. Maurício informou sobre o término das eleições para nova gestão dos 10 

centros acadêmicos de Administração Pública - CAAP (em Balneário Camboriú) e CACIJ 11 

(em Florianópolis), além das eleições para o Diretório Acadêmico dos Estudantes da ESAG 12 

(DAAG). A acadêmica Luiza Stein da Silva se apresentou como Diretora Presidente do 13 

CACIJ e apresentou a nova gestão. A posse estava prevista para o dia seguinte, mas ainda 14 

não confirmada. 1.6. ENADE 2012: O Prof. Maurício lembrou ao grupo que o ENADE será 15 

realizado no próximo domingo, dia vinte e cinco de novembro, e informou que os alunos 16 

selecionados foram chamados para uma reunião neste mesmo dia pela manhã, para últimas 17 

orientações sobre a prova. Ele informou ainda que ele e a Profª. Ivoneti estarão em dois 18 

locais dando apoio aos alunos na data da prova, e pediu para os professores que ministram 19 

aulas nesta sexta-feira reforçarem a importância de os alunos fazerem uma boa prova. 1.7. 20 

Oficina Leitura de Indicadores Municipais no dia 28/11 na ESAG (Profa Ivoneti): A 21 

Profª. Ivoneti informou sobre a programação da oficina de Leitura de Indicadores Municipais, 22 

que acontecerá no dia vinte e oito de novembro, na ESAG, através do Programa de 23 

Extensão Habilis, do qual é coordenadora. A oficina contará com a presença da egressa 24 

Iuana Réus, que trabalha na FECAM, do Sr. Odilon Faccio, secretário executivo do 25 

movimento “Nós Podemos SC”, e das bolsistas do Programa Habilis.  Ela informou que o 26 

número de vagas já está encerrado (50 participantes) e que haverá uma nova edição no 27 

próximo ano. A professora comentou também sobre a oficina de Economia e Finanças, a ser 28 

realizada também através do Programa Habilis, nos dias 28 e 29 de novembro na ESAG. 29 

1.8. Programa Conexão Pública: O Prof. Enio Spaniol relatou sobre o Programa “Conexão 30 

Pública”, programa semanal da TVAL (TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina), 31 

realizado em parceria com a Escola do Legislativo e o Curso de Administração Pública da 32 

ESAG/UDESC, através do projeto de extensão “O Administrador Público e a Sociedade”, 33 

coordenado pela Profª Paula Schommer e inserido no Programa LASP, coordenado pelo 34 

Prof. Enio. Ele afirmou que a experiência está sendo muito boa e que já foram realizadas 35 

seis gravações, contando com a participação de diversos professores da casa. O Prof. 36 
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Maurício espera que este material possa ser utilizado posteriormente como recurso didático 1 

para auxiliar nas aulas do curso. As gravações estão sendo publicadas no blog do LASP e 2 

no blog do curso (www.admpublica.org). Por fim, o Prof. Maurício questionou os presentes 3 

sobre inclusões de informes na pauta. O Prof. Daniel utilizou o espaço para convidar a todos 4 

para uma trilha em Ratones a ser realizada no próximo sábado; trata-se de uma iniciativa 5 

dos alunos do sétimo termo de Florianópolis, que estão envolvidos em uma série de 6 

atividades na comunidade de Ratones sob coordenação do Prof. Daniel Pinheiro. Em 7 

seguida, o Prof. Maurício passou aos itens de deliberações. 2. Aprovação da ata anterior: 8 

O Prof. Maurício submeteu a ata da reunião ordinária de vinte e dois de outubro aos 9 

presentes. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 3. Homologação 10 

do projeto de ensino “Comunidade de Práticas” (Relatora: Profª. Sulivan): A Profª. 11 

Sulivan relatou sobre o projeto de ensino “Comunidade de Práticas” para 2013, coordenado 12 

pela Profª. Ivoneti Ramos e com participação dos professores Patrícia Vendramini, Daniel 13 

Pinheiro, Maurício Serafim, Valério Turnes, Aline Santos e Enio Spaniol. A Profª. Sulivan 14 

afirmou que o projeto, que objetiva realizar atividades de aperfeiçoamento e de capacitação 15 

em práticas de ensino, atende a todos os requisitos e possui relevância, sendo portando 16 

favorável a sua aprovação. A Profª. Ivoneti relatou sobre a experiência deste ano e informou 17 

que algumas atividades que não puderam ser realizadas neste ano serão feitas no próximo. 18 

Informou ainda que desta vez o projeto será realizado de forma integrada com o 19 

Departamento de Economia. O Prof. Arnaldo parabenizou a iniciativa e o esforço da Profª. 20 

Ivoneti e de todo os professores que tenham se envolvido neste projeto em 2012, 21 

ressaltando que o departamento e a ESAG só têm a ganhar com iniciativas como essa. Em 22 

votação, o projeto de ensino “Comunidade de Práticas” foi aprovado por unanimidade. 4. 23 

Alteração da carga horária de pesquisa do Prof. Salm Jr.: O Prof. Maurício apresentou o 24 

pedido de aumento de carga horária em pesquisa do Prof. José Francisco Salm Jr., de seis 25 

para dez horas no projeto “Formulação, sistematização e análise de Indicadores de 26 

sustentabilidade regional – SDR Grande Florianópolis – como base para proposição de 27 

políticas públicas”, coordenado pelo Prof. Valério Turnes. Em discussão e votação, o 28 

aumento foi aprovado por unanimidade. 5. Alteração da carga horária de pesquisa do 29 

Prof. Leonardo Secchi: O Prof. Maurício apresentou o pedido de aumento de carga horária 30 

em pesquisa do Prof. Leonardo Secchi, de onze para doze horas no projeto “Os clássicos da 31 

Política Pública: concentração e isolamento das comunidades epistêmicas do Brasil, México, 32 

EUA e União Europeia”, do qual é coordenador. Em discussão e votação, o aumento foi 33 

aprovado por unanimidade. . 6. Aprovação do PTI do Prof. Salm Jr.: O Prof. Maurício 34 

apresentou o PTI do Prof. José Salm Jr., referente ao próximo semestre, agora com o 35 

aumento da carga horária em pesquisa. Em votação, o PTI foi aprovado por unanimidade. 7. 36 
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Ciência para o Departamento do processo 4745/2011, relativo ao requerimento da 1 

participação do prof. Francisco Gabriel Heidemann de professor voluntário da pós-2 

graduação da ESAG: O Prof. Maurício explicou que este item refere-se a um pedido da 3 

Profª. Graziela Alperstedt para que haja ciência do departamento em relação à participação 4 

do Prof. Francisco Heidemann como professor voluntário da pós-graduação da ESAG. Esta 5 

participação já foi aprovada em outras instâncias e não há necessidade de votação pelo 6 

departamento. 8. Aprovação dos pedidos de GDI 2013 (Relatores: Profª. Ana Paula e 7 

Prof. Maurício): A Profª. Ana Paula Grillo relatou sobre os pedidos de Gratificação por 8 

Dedicação Integral (GDI) para o ano de 2013, solicitados pelos professores Emiliana 9 

Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de 10 

Abreu Ronconi, Maurício Custódio Serafim, Patrícia Vendramini, Rodrigo Bousfield e Simone 11 

Ghisi Feuerschütte. A professora informou que a documentação está adequada e é 12 

favorável à aprovação. Em votação, os pedidos de GDI dos professores acima mencionados 13 

foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Prof. Maurício relatou o pedido de GDI da 14 

Profª. Ana Paula Grillo. Em discussão e votação, o mesmo também foi aprovado por 15 

unanimidade. 9. Aprovação de viagem ao exterior do Prof. José Salm Jr (Relator: Prof. 16 

Valério):  O Prof. Valério apresentou o pedido de afastamento do Prof. José Salm Jr. para 17 

viagem ao exterior com ônus parcial, entre os dias três e sete de dezembro deste ano, para 18 

participar de reunião técnica do  OSTP (Office of Science and Technology Policy) na cidade 19 

de Boston, nos Estados Unidos. O Prof. Valério leu a instrução normativa 004/2012 aos 20 

presentes, que passa a regulamentar os procedimentos para afastamento do país de 21 

servidores docentes e técnicos universitários no âmbito da UDESC, e apresentou parecer 22 

favorável à aprovação do afastamento, por estar de acordo com esta instrução normativa. 23 

Em votação, o pedido de afastamento para viagem ao exterior do Prof. Salm Jr. foi aprovado 24 

por unanimidade. 10. Outros assuntos: Como últimos assuntos, o Prof. Maurício informou 25 

sobre a visita da comissão externa indicada pelo MEC para a Avaliação Institucional da 26 

UDESC, a ser realizada, na ESAG, no próximo dia três de dezembro, às dezenove horas. O 27 

Prof. Arnaldo pediu a dedicação dos colegas para estarem presentes neste evento. O Prof. 28 

Valério manifestou interesse em realizar cursos de férias, em julho, e questionou sobre os 29 

procedimentos. Foi esclarecido que a proposta pode ser feita, para em seguida ser 30 

aprovada no departamento. Deve ser feita com antecedência, para haver previsão no PTI. 31 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda 32 

Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 33 

todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 22 de novembro de 2012. 34 

 


