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 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 14h15min, na sala 1 

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

seguintes presenças: Ana Paula Grillo Rodrigues, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, 3 

Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, 4 

Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maria Carolina Martinez 5 

Andion, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline Gaia Hoffmann, 6 

Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Simone Ghisi Feuerschütte, Valério Alécio 7 

Turnes, técnica Paula Eduarda Michels (titular), Acad. Rebecca Elizabeth Goulart. 8 

Ausências: Aline Regina Santos (ausência justificada), Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes 9 

Pinheiro (ausência justificada), Denílson Sell (ausência justificada), Patrícia Vendramini 10 

(ausência justificada), Sulivan Desirée Fischer (ausência justificada). O Chefe do 11 

Departamento, Prof. Maurício Serafim, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 12 

solicitando inclusões em pauta.  Foram incluídos os seguintes itens: a) Programa Conexão 13 

Pública e b) Proposta de parceria com a prefeitura, pela Profª. Paula Schommer; c) Informes 14 

da Extensão, pela Profª. Maria Carolina Andion; d) Aprovação do Relatório do Projeto de 15 

Ensino “Comunidade de Práticas” (PRAPEG 2012), pela técnica Paula Eduarda Michels; e 16 

e) Pesquisa da Profª. Ana Paula Grillo, pelo Prof. Maurício. A Profª. Emiliana Debetir 17 

aproveitou para comunicar que estará passando uma planilha de alocação de horas do 18 

Estágio Obrigatório para preenchimento dos professores. Em seguida, o Prof. Maurício 19 

passou à exposição dos informes: 1. Informes: 1.1. Relato da Semana dos Calouros da 20 

Pública (CACIJ): O Prof. Maurício passou a palavra à acadêmica Rebecca Goulart, do 21 

Centro Acadêmico V de Julho (CACIJ), que fez o relato das atividades da Semana dos 22 

Calouros organizada pelo CACIJ em parceria com o DAAG, o Grupo Conviver e o 23 

Departamento de Administração Pública. O Centro Acadêmico organizou duas ações de 24 

recepção aos calouros: a primeira nos dias de matrícula, com recepção e visita pela ESAG 25 

para conhecer a estrutura do centro; e a segunda durante a primeira semana de aula, com 26 

diversas atividades. Segundo o relato da acadêmica Rebecca, no primeiro dia aconteceu a 27 

integração com a sociedade, com visita dos calouros à SERTE, caracterizando o Trote 28 

Cidadão. Após a visita, os alunos seguiram ao auditório da ESAG para assistir a 29 

apresentação institucional da ESAG Jr. e da Direção da ESAG. No segundo dia, aconteceu 30 

a apresentação do Departamento, seguida da apresentação do Centro Acadêmico e da 31 

abertura da gincana do Calouro Cidadão. A gincana pretendia estimular noções de 32 

cidadania e voluntariado e ao final os vencedores iriam receber um livro do teórico Denhardt 33 

como premiação. No terceiro dia, houve uma conversa com egressos e formandos da 34 

ESAG: Artur Marangoni (membro do Instituto de Políticas Públicas PVBLICA), Leandro 35 

Damasio (assessor técnico do Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de 36 
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Florianópolis), Marina Coelho Xavier (membro do Instituto Stela) e Pedro de Assis Silvestre 1 

(eleito vereador no município de Florianópolis). No quarto dia, a ESAG Jr. fez uma 2 

apresentação com a participação do acadêmico Yuri Piraccini, membro da empresa e 3 

acadêmico do curso de Administração Pública. A apresentação instigou os alunos a 4 

participarem da ESAG Jr. e o acadêmico Yuri falou também do projeto Rondon, do 5 

envolvimento com pesquisa e extensão, e sobre a importância dos estudantes vivenciarem a 6 

universidade. A quinta-feira contou ainda com uma visita à Biblioteca Universitária e com 7 

oficinas da extensão. No último dia aconteceu a palestra com o Padre Vilson Groh, 8 

presidente do Instituto IVG, que falou sobre gestão social e cidadania. Ao final, aconteceu a 9 

entrega do prêmio Calouro Cidadão. Em nome do CACIJ, a acadêmica Rebecca agradeceu 10 

o espaço do departamento e a compreensão dos professores do 1º termo, que colaboraram 11 

com as atividades. A Profª. Paula Schommer perguntou se haverá alguma avaliação dos 12 

resultados destas ações. A acadêmica respondeu que o grupo já obteve uma resposta bem 13 

positiva dos alunos e que irão passar um questionário a eles para receber um feedback mais 14 

apurado. A Profª. Emiliana Debetir, responsável pela disciplina “Administração Pública e 15 

Sociedade” do 1º termo, relatou que os alunos expressaram bastante contentamento com a 16 

experiência e que alguns matriculados no curso como segunda opção haviam mudado de 17 

opinião e sentiam-se mais seguros com sua escolha após as atividades desta semana.  A 18 

Profª. Carolina Andion parabenizou o profissionalismo das alunas integrantes do CA e falou 19 

da importância do acolhimento aos calouros. O Prof. Maurício Serafim também parabenizou 20 

o CA em nome de todos os professores e, por já estar acompanhando ações de recepção 21 

dos calouros há três semestres, percebe a importância desta prática. Segundo o Prof. 22 

Maurício, a Direção de Ensino também demonstrou um contentamento muito grande e 23 

espera que os demais cursos da ESAG possam se espelhar nessa iniciativa. 1.2. Situação 24 

do processo de abertura da turma no período noturno: O Prof. Maurício informou que foi 25 

solicitado vistas ao processo de abertura da nova turma de Administração Pública no 26 

período noturno, na última reunião do CONSAD. 1.3. Desligamento da Profª. Marli Dias: O 27 

Prof. Maurício informou sobre o desligamento da professora colaboradora Marli Dias, que foi 28 

chamada em um concurso da UFSC para professora efetiva. O Prof. Arnaldo Lima assumiu 29 

as aulas de Metodologia Científica e da Pesquisa, que estavam sendo ministradas por ela. 30 

1.4. Programa Conexão Pública (Profª. Paula): A Profª. Paula Schommer informou que as 31 

gravações do Programa Conexão Pública, uma parceria da TVAL com a Escola do 32 

Legislativo e o Curso de Administração Pública da ESAG/UDESC, através do Programa de 33 

Extensão LASP, serão retomadas a partir da próxima semana, sempre às sextas-feiras, às 34 

catorze horas (salvo quando o convidado não puder neste dia). Na próxima segunda-feira, 35 

ela irá se reunir com o Prof. Enio Spaniol e o apresentador Gutieres Baron para planejar os 36 
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próximos programas. A professora passou uma lista com sugestões de temas e convidou os 1 

professores a participarem do programa conforme o tema de seu interesse, principalmente 2 

aqueles que ainda não participaram em 2012. Para este ano, os professores Paula e Enio 3 

gostariam de focar o programa na Pesquisa, para divulgar os projetos em andamento na 4 

universidade. 1.5. Proposta de parceria com a prefeitura (Profª. Paula): A respeito da 5 

ideia de estabelecer parceria com os órgãos do município para realização dos Trabalhos 6 

Integrados discutida na reunião pedagógica do departamento, a Profª. Paula informou que a 7 

Prefeitura de Florianópolis já demonstrou interesse em estabelecer parceria com o curso, 8 

conforme conversa com o egresso Leandro Damásio, que trabalha atualmente na Prefeitura. 9 

Ela perguntou quais professores pretendem realizar trabalho interdisciplinar ou de campo 10 

neste semestre, com a intenção de dar continuidade ao trabalho nos semestres seguintes, 11 

pois será possível estabelecer parcerias já neste semestre. A Profª. Paula enfatizou que, 12 

com uma parceria, são maiores as chances de uma contribuição efetiva, pois leva-se tempo 13 

para construir confiança. O jornalista Caê Martins, agora Superintendente Adjunto da 14 

Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José, também gostaria de estabelecer 15 

parceria com o curso nessa área. A Profª. Paula deu a sugestão e colocou-se à disposição 16 

dos professores para fazer os contatos. 1.6. Informes da Extensão (Profª. Carolina): A 17 

Profª. Carolina Andion informou sobre os cursos de francês ofertados na ESAG pela Aliança 18 

Francesa com sessenta por cento de desconto aos estudantes e servidores da UDESC. Ela 19 

solicitou apoio na divulgação dos cursos e incentivou os professores a participarem também. 20 

A professora informou ainda sobre o edital do MEC de apoio à extensão (ProExt) 2014, cujo 21 

prazo para envio de propostas é vinte e dois de março. Ela esclareceu que os professores 22 

podem participar com os seus programas atuais ou com novos programas para 23 

concorrerem. 1.7. Pesquisa da Profª. Ana Paula Grillo: A Profª. Ana Paula Grillo pediu a 24 

colaboração dos professores para preencher um questionário da sua pesquisa intitulada 25 

“Vínculos entre professores e funcionários de Universidades Públicas e Privadas: uma 26 

pesquisa comparativa”. Os professores utilizaram este espaço da reunião para preencher os 27 

questionários. A Profª. Ana Paula agradeceu a todos e afirmou que posteriormente irá 28 

apresentar ao grupo os resultados. Em seguida, o Prof. Maurício passou aos itens de 29 

deliberações.  2. Aprovação da ata anterior: O Prof. Maurício submeteu a ata da reunião 30 

de vinte e dois de novembro de dois mil e doze aos presentes. Em discussão e votação, a 31 

ata foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação do pedido de GDI da Profª. Carolina 32 

Andion: A Profª. Ana Paula relatou o pedido de GDI da Profª. Maria Carolina Andion, para o 33 

período de primeiro de fevereiro a trinta e um de dezembro deste ano. A Profª. Ana Paula 34 

afirmou que o processo apresenta todos os documentos necessários e é favorável à 35 

aprovação. Em discussão e votação, o pedido de GDI da Profª. Carolina foi aprovado por 36 
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unanimidade. 4. Aprovação dos relatórios finais das ações de extensão 2012: O Prof. 1 

Maurício passou à apreciação dos relatórios finais das Ações de Extensão do ano de 2012.  2 

Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos (Coordenador: Prof. 3 

Enio Luiz Spaniol): O Prof. Maurício leu o relato da Profª. Ivoneti Ramos – ausente neste 4 

momento da reunião – com parecer favorável à aprovação do relatório do Programa LASP e 5 

dos três projetos que o compõem: i) Projeto Formação Cidadã (Coordenador: Enio Spaniol), 6 

ii) Projeto Multiplicador de Conhecimento (Coordenador: Valério Turnes), e iii) Projeto O 7 

Administrador Público na Sociedade (Coordenadora: Paula Schommer), bem como dos 8 

relatórios das três bolsistas do programa: Maiara Motta Giovanelli, Thayline Maria Fonseca 9 

Pereira e Tarsilla Noemi Bertoli Alexandrino (voluntária). Em discussão e votação, o voto da 10 

relatora Profª. Ivoneti foi aprovado por unanimidade. Programa HABILIS FINANCeCON – 11 

Laboratório de Economia e Finanças (Coordenadora: Profª. Ivoneti Ramos): A Profª. 12 

Emiliana Debetir apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório do 13 

Programa HABILIS FINANCeCON e dos três projetos que o compõem: i) Projeto Bússola 14 

Municipal (Coordenadora: Ivoneti Ramos); ii) Projeto Decifra-D$ (Coordenadora: Ivoneti 15 

Ramos) e iii) Projeto Poupa-invest (Coordenador: Daniel de Souza), bem como dos 16 

relatórios de todos os bolsistas envolvidos no programa: Beatriz Almeida Coelho, 17 

Constantino Esmanhotto d’Ivanenko,  Helena Matos de Lima, Karina Francine Marcelino, 18 

Luana Bianchet, Maísa Mesquita Maciorowski (remunerados), Adilson da Silva, Ana Beatriz 19 

Senna, Bruna Anziliero, Dayna Maressa Soares Pacheco, Felipe Matos, Jessica Fagundes, 20 

Laura Teixeira Linhares, Luana Morais Aguiar, Maria Aparecida Neto da Cruz, Rafael Costa 21 

da Cruz, Renato Fogar Lopes (voluntários). Em discussão e votação, o voto da relatora 22 

Profª. Emiliana foi aprovado por unanimidade. Projeto Ecoeficiência ESAG (Coordenador: 23 

Prof. Daniel Pinheiro): A Profª. Paula Schommer apresentou seu relato com parecer 24 

favorável à aprovação do relatório do Projeto Ecoeficiência ESAG, bem como dos relatórios 25 

das seis bolsistas envolvidas no projeto: Cibele Quintino (remunerada), Alana Hartmann 26 

Matschulat, Ana Karoline Espindola, Brenda Zanlucas Volani, Gabriela Wajsman Nedeff e 27 

Lorena Sousa Ferreira (voluntárias). Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Paula 28 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Campeões da Vida (Coordenadora: Profª. 29 

Emiliana Debetir): A Profª. Carolina Andion apresentou seu relato com parecer favorável à 30 

aprovação do relatório do Projeto Campeões da Vida, que contou com a participação dos 31 

professores Enio Spaniol e Eduardo Jara, além da coordenadora Profª. Emiliana Debetir. Em 32 

discussão e votação, o voto da relatora Profª. Carolina foi aprovado por unanimidade. 33 

Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública (Coordenador: Prof. 34 

Maurício Serafim): O Prof. Leonardo Secchi leu o relato do Prof. Daniel Pinheiro – ausente 35 

nesta reunião por razões de saúde – com parecer favorável à aprovação do relatório da 36 
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Ação de Extensão “Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública”, bem como 1 

dos relatórios dos 11 bolsistas participantes e os demais membros da comissão de 2 

organização: Alessandra Debone de Sousa, Aline Bittencout Medeiros, Bruna Monteiro 3 

Maurício, Cloves das Neves, Isabela Maria Vargas Coan, Lara Virginia Niehues Carrer, 4 

Marcelo de Sá Mendonza, Mariella Flores Tomaz, Rebecca Elizabeth Goulart, Sérgio Luiz 5 

do Nascimento Filho,Tatiana Daussen Perfoll. Em discussão e votação, o voto do relator 6 

Prof. Daniel foi aprovado por unanimidade. Curso de Extensão “Formação em Gestão de 7 

Pequenas Cooperativas – Renovação” (Coordenador: Prof. Valério Turnes): O Prof. 8 

Maurício Serafim leu o relato do Prof. Daniel Pinheiro – ausente nesta reunião por razões de 9 

saúde – com parecer favorável à aprovação do relatório do Curso de Extensão “Formação 10 

em Gestão de Pequenas Cooperativas – Renovação”. Em discussão e votação, o voto do 11 

relator Prof. Daniel Pinheiro foi aprovado por unanimidade. Projeto Consultoria de 12 

Procedimentos (Coordenadora: Profª. Sulivan Fischer): O Prof. Enio Spaniol apresentou 13 

seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório do Projeto Consultoria de 14 

Procedimentos, que contou com a participação da Profª. Paula Schommer. Em discussão e 15 

votação, o voto do relator Prof. Enio foi aprovado por unanimidade. Ao final dos relatos, a 16 

Profª. Carolina Andion, Diretora de Extensão da ESAG, comentou sobre o grande 17 

envolvimento do departamento nas ações de extensão. 5. Aprovação do afastamento para 18 

viagem internacional dos professores Daniel Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Spaniol, 19 

Melissa Melo e Paula Schommer: O relator Prof. Valério Turnes apresentou primeiramente 20 

o pedido de afastamento para viagem internacional com ônus limitado dos professores 21 

Daniel Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Spaniol e Paula Schommer, todos para 22 

apresentação de trabalho na XVII Conferência anual da International Research Society for 23 

Public Management (IRSPM), que acontecerá em Praga entre dez e doze de abril deste 24 

ano. O Prof. Valério afirmou que todos atendem aos elementos solicitados pela instrução 25 

normativa nº 004 de 18 de setembro de 2012 e apontam o plano de recuperação das 26 

atividades para o período em que estarão afastados. Ele é favorável à aprovação dos quatro 27 

pedidos, com afastamentos no período de: cinco a treze de abril (Emiliana Debetir), cinco a 28 

catorze de abril (Daniel Pinheiro) e seis a treze de abril (professores Enio Spaniol e Paula 29 

Schommer). Em seguida, o Prof. Valério apresentou a solicitação de afastamento com ônus 30 

limitado da Profª. Melissa Ely Mello para participação em evento científico na Universidade 31 

da Costa Rica no período de seis a vinte e quatro de março, sendo que de seis a nove de 32 

março a professora estará gozando de licença núpcias. Seu parecer foi favorável à 33 

aprovação do pedido. Em votação, os pedidos de afastamento para viagem internacional 34 

dos professores Daniel Pinheiro, Emiiana Debetir, Enio Spaniol, Melissa Melo e Paula 35 

Schommer foram aprovados por unanimidade. 6. Aprovação dos relatórios parciais de 36 
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pesquisa: O Prof. Maurício passou à apreciação dos relatórios parciais dos projetos de 1 

pesquisa 2012-2013.  Projeto “Vínculos entre professores e funcionários de 2 

Universidades Púbicas e Privadas: uma pesquisa comparativa” (Coordenadora: Profª. 3 

Ana Paula Grillo Rodrigues): A Profª. Luciana Ronconi apresentou seu relato com parecer 4 

favorável à aprovação do relatório parcial da Profª. Ana Paula Grillo e do bolsista Marco 5 

Aurélio Ferrari Filho. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Luciana foi aprovado 6 

por unanimidade.  Projeto “O Mercado Imobiliário de Florianópolis na perspectiva da 7 

Nova Sociologia Econômica” (Coordenador: Prof. Enio Luiz Spaniol): A Profª. Simone 8 

Feuerschütte apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório parcial 9 

do Prof. Enio Spaniol, bem como das duas professoras participantes, Deisiane Delfino e 10 

Samantha Buglione, e dos três bolsistas: Aline Bennet Lippstein, Bruno Passos de Mira e 11 

Maria Rodrigues Alves. O Prof. Enio acrescentou que a Profª. Ivoneti Ramos também atua 12 

na pesquisa como voluntária, com papel fundamental para a mesma. Em discussão e 13 

votação, o voto da relatora Profª. Simone foi aprovado por unanimidade. Projeto 14 

“Contribuição para o desenvolvimento sustentável de projetos de Mecanismo de 15 

Desenvolvimento Limpo (MDL) na área de suinocultura em Santa Catarina” 16 

(Coordenadora: Profª. Janice Mileni Bogo): A Profª. Luciana Ronconi apresentou seu 17 

relato diligenciando o relatório parcial da Profª. Janice Bogo. Ela afirmou que o projeto 18 

enfrentou dificuldades para a sua realização e que a professora coordenadora justifica as 19 

dificuldades enfrentadas para que os objetivos pudessem ser atendidos e apresenta uma 20 

proposta de alteração do projeto de pesquisa, a ser implementado como estudo de caso no 21 

aterro sanitário de Tijuquinhas. Esta alteração deverá ser feita formalmente junto à 22 

Coordenação de Pesquisa e o os resultados parciais obtidos pela pesquisa atual deverão 23 

ser incorporados. A Profª. Janice também se manifestou, comentando sobre seus objetivos 24 

e sobre o novo projeto, que será integrado às atividades de ensino da disciplina “Gestão da 25 

Responsabilidade Socioambiental” do sexto termo. Em discussão e votação, o voto da 26 

relatora Profª. Luciana, baixando o relatório em diligência, foi aprovado por unanimidade.  27 

Projeto “Os clássicos da Política Pública: concentração e isolamento das 28 

comunidades epistêmicas do Brasil, México, EUA e União Europeia” (Coordenador: 29 

Prof. Leonardo Secchi): O Prof. Maurício leu o relato da Profª. Sulivan Fischer, ausente 30 

nesta reunião, com parecer favorável à aprovação do relatório parcial do Prof. Leonardo 31 

Secchi, bem como do professor participante, Marcello Zapelini, e das duas bolsistas: Ana 32 

Claudia Fernandes de Souza e Thaís Finck de Oliveira. Em discussão e votação, o voto da 33 

relatora Profª. Sulivan foi aprovado por unanimidade. Projeto “Capital Social dos 34 

empreendedores da indústria criativa da região sul do Brasil” (Coordenador: Prof. 35 

Maurício Serafim): A Profª. Micheline Hoffmann apresentou seu relato com parecer 36 
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favorável à aprovação do relatório parcial do Prof. Maurício Serafim, bem como dos 1 

professores participantes, Daniel Pinheiro e Eduardo Jara, e dos três bolsistas: Adilson da 2 

Silva, Brendha Patrícia Aguiar e Évelyn Nunes de Melo. Em discussão e votação, o voto da 3 

relatora Profª. Micheline foi aprovado por unanimidade. Projeto “Elaboração de 4 

Ferramentas de apoio ao processo de inovação em empresas” (Coordenadora: Profª. 5 

Micheline Gaia Hoffmann): A Profª. Carolina Andion apresentou seu relato com parecer 6 

favorável à aprovação do relatório parcial da Profª. Micheline Hoffmann. O projeto contou 7 

com a participação dos professores Everton Cancellier, Julio da Silva Dias e Simone Ghisi 8 

Feuerschütte (sem alocação de carga horária). Em discussão e votação, o voto da relatora 9 

Profª. Carolina foi aprovado por unanimidade. Projeto “Relação entre governo, 10 

universidade e empresas em ações em prol da inovação no Estado de Santa Catarina” 11 

(Coordenadora: Profª. Micheline Gaia Hoffmannn): A Profª. Carolina Andion apresentou 12 

seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório parcial da Profª. Micheline 13 

Hoffmann, bem como dos bolsistas Camila de Mattia Sartori e Luciano Busato. Em 14 

discussão e votação, o voto da relatora Profª. Carolina foi aprovado por unanimidade. 15 

Projeto “Coprodução do bem público, accountability e controle social: interações 16 

conceituais e manifestações na administração pública” (Coordenadora: Profª. Paula 17 

Chies Schommer): A Profª. Aline Regina Santos apresentou seu relato com parecer 18 

favorável à aprovação do relatório parcial da Profª. Paula Schommer, bem como dos 19 

professores participantes, Arlindo Carvalho Rocha, Enio Luiz Spaniol e Mauro Sérgio Boppré 20 

Goulart, e dos bolsistas: Jomalu Angeline Zegarra Neyman e Marina Campos Silva. Em 21 

discussão e votação, o voto da relatora Profª. Aline foi aprovado por unanimidade. Projeto 22 

“Formulação, sistematização e análise de indicadores de sustentabilidade regional – 23 

SDR Grande Florianópolis – como base para proposição de políticas” (Coordenador: 24 

Prof. Valério Turnes): O Prof. Leonardo Secchi apresentou seu relato com parecer 25 

favorável à aprovação do relatório parcial do Prof. Valério Turnes, bem como dos 26 

professores participantes, Denílson Sell, Eduardo Janicsek Jara, Emiliana Debetir e José 27 

Francisco Salm Jr., e das bolsistas: Bruna Anziliero, Helena Matos de Lima e Luiza Stein da 28 

Silva. Em discussão e votação, o voto do relator Prof. Leonardo foi aprovado por 29 

unanimidade. Projeto “O marketing no serviço público municipal: da filosofia à prática 30 

gerencial” (Coordenador: Profª. Aline Regina Santos): A Profª. Janice Bogo apresentou 31 

seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório parcial da Profª. Aline Regina 32 

Santos, bem como da professora participante, Jane Iara Pereira da Costa. Em discussão e 33 

votação, o voto da relatora Profª. Janice foi aprovado por unanimidade. Projeto “As 34 

competências dos egressos do Curso de Administração Pública da ESAG/UDESC” 35 

(Coordenadora: Profª. Patrícia Vendramini): O Prof. Maurício Serafim apresentou seu 36 
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relato diligenciando o relatório parcial da Profª. Patrícia Vendramini, em razão do processo 1 

não conter o relatório parcial de um bolsista que é mencionado no projeto. Em discussão e 2 

votação, o voto do relator Prof. Maurício, baixando o relatório em diligência, foi aprovado por 3 

unanimidade. 7. Aprovação do Relatório do Projeto de Ensino “Comunidade de 4 

Práticas” (PRAPEG 2012): A técnica Paula Eduarda Michels apresentou seu parecer 5 

favorável à aprovação do relatório do projeto de ensino “Comunidade de Práticas”, alocado 6 

no PRAPEG 2012 e coordenado pela Profª. Ivoneti da Silva Ramos. A Profª. Ivoneti relatou 7 

sobre as dificuldades encontradas para utilizar os recursos orçamentários do projeto e 8 

ressaltou que a experiência serviu de aprendizado para novo projeto de 2013. O Prof. 9 

Maurício agradeceu a Profª. Ivoneti pela coordenação e dedicação no “Comunidade de 10 

Práticas”. Ao final da reunião, o Prof. Leonardo pediu inclusão do seguinte item de pauta: 8. 11 

Fórum dos Coordenadores e Professores do Campo de Públicas (Prof. Leonardo 12 

Secchi): O Prof. Leonardo informou que acontecerá em Brasília, nos dias onze e doze de 13 

abril, o IX Fórum dos Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, e que o 14 

departamento deve indicar nomes para representar o curso neste fórum. Para a Profª. 15 

Paula, o ideal seria que mais de uma pessoa participasse do evento, e sugeriu os nomes da 16 

Profª. Patrícia e do Prof. Leonardo, por estarem envolvidos com o tema, bem como dos 17 

professores Maurício e Ivoneti. Para o Prof. Leonardo, seria importante que outras pessoas 18 

participassem, uma vez que ele já esteve presente em outras edições do fórum. Desta 19 

forma, o departamento apresentaria uma representação mais forte ao mostrar o 20 

envolvimento de diferentes professores. A Profª. Ivoneti manifestou intenção em participar.  21 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda 22 

Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 23 

todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2013. 24 

 


