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Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 14h15min, na sala 144 1 

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

presenças: Aline Regina Santos, Daniel Moraes Pinheiro, Denílson Sell, Emiliana Debetir, 3 

Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Júnior, 4 

Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maurício 5 

Custódio Serafim, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Simone 6 

Ghisi Feuerschütte, Sulivan Desirée Fischer, técnica Paula Eduarda Michels (titular), acad. 7 

Isabela Maria Vargas Loan, acad. Luiza Stein da Silva. Ausências: Ana Paula Grillo 8 

Rodrigues (ausência justificada), Arnaldo José de Lima (ausência justificada), Maria Carolina 9 

Martinez Andion (ausência justificada), Mauro Sérgio Boppré Goulart (ausência justificada), 10 

Micheline Gaia Hoffmann (ausência justificada), Valério Alécio Turnes. 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) Horas translados dos 13 

professores e diárias; b) Viagem dos calouros; c) Projeto QualiSUS-Rede; d) Aprovação do 14 

planejamento das solicitações de afastamento para capacitação, pelo Prof. Maurício 15 

Serafim; e e) Convite Projeto “Floripa Interativa”, pelo Prof. Daniel Pinheiro. Em seguida, o 16 

Prof. Maurício passou à exposição dos informes: 1. Informes: 1.1 Horas translados dos 17 

professores e diárias: O Prof. Maurício informou a todos que fará uma consulta à 18 

Procuradoria Jurídica da UDESC a respeito da possibilidade do pagamento de horas extras 19 

para o translado dos professores que ministram aulas em Balneário Camboriú. Ele 20 

esclareceu que a consulta é no sentido de verificar se os professores possuem ou não esse 21 

direito, que seria retroativo desde 2004, e também sobre a isonomia, tendo em vista que há 22 

professores que recebem uma diária e outros meia-diária. 1.2 Viagem dos calouros: O 23 

Prof. Maurício passou a palavra à acadêmica Luiza Stein da Silva, presidente do Centro 24 

Acadêmico V de Julho (Cacij), que cumprimentou os professores e fez o relato da viagem à 25 

Blumenau realizada no último dia vinte e dois de março. A viagem foi organizada pelo 26 

Diretório Acadêmico da ESAG (DAAG) aos calouros da ESAG. Ela informou que os calouros 27 

da Administração Pública fizeram visita à Prefeitura e foram muito bem recebidos pelo 28 

prefeito, Sr. João Paulo Kleinübing. Os calouros dos demais cursos fizeram visitas a 29 

empresas. A acadêmica relatou que o grupo não conseguiu um professor do curso de 30 

Administração Pública para acompanhar a viagem, pois todos os professores consultados 31 

manifestaram não ter disponibilidade. Ela reconheceu que pode ter sido uma falha do Centro 32 

Acadêmico por ter contatado os professores próximo da data do evento. Para evitar o 33 

problema, o Prof. Enio Spaniol sugeriu que o professor acompanhante seja definido 34 

antecipadamente pelo departamento, de forma regular, uma vez que o evento tem 35 

periodicidade semestral. 1.3 Projeto QualiSUS-Rede: O Prof. Maurício leu um informe 36 
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sobre o Projeto QualiSUS-Rede, a pedido da Profª. Simone Feuerschütte: Através do 1 

Projeto QualiSUS-Rede, o Ministério da Saúde, na qualidade de órgão Executor do 2 

Empréstimo nº 7632 – BR, do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 3 

BIRD (Banco Mundial), convida Instituições para manifestarem interesse em realizar estudos 4 

em cinco áreas de estudo com foco no Sistema Único de Saúde (SUS). As manifestações 5 

de interesse deverão ser enviadas até o dia quinze de abril de dois mil e treze. Após o 6 

informe, os professores fizeram apontamentos sobre esta área de conhecimento e 7 

sugestões de trabalho. Para o Prof. Maurício, uma alternativa seria fazer uma grande 8 

pesquisa e enviar uma proposta juntos. Porém, os professores reconheceram que não há 9 

tempo hábil para isso. O grupo discutiu sobre a futura reforma do curso, que poderia se 10 

basear em áreas de atuação, como por exemplo na saúde, para desenvolver trabalhos e 11 

competências em diferentes áreas. 1.4 Convite Projeto “Floripa Interativa”: O Prof. Daniel 12 

Pinheiro relatou que foi realizada, neste mesmo dia, uma visita ao Sapiens Park com os 13 

alunos do sexto termo para conhecer o projeto “Floripa Interativa”. Ele afirmou que a visita 14 

foi bem positiva e que os envolvidos no projeto gostariam que os professores do curso 15 

também fizessem uma visita para conhecer a ferramenta, pois cada um terá uma visão 16 

diferente de como utilizá-la. Ele explicou que se trata de um projeto novo da prefeitura em 17 

parceria com empresas para auxiliar na discussão sobre a cidade. O Prof. Maurício sugeriu 18 

que os professores se reúnam em uma mesma tarde para fazer a visita. Ele irá verificar uma 19 

data para programá-la. Em seguida, o Prof. Maurício passou aos itens de deliberações. 2. 20 

Aprovação das atas anteriores: O Prof. Maurício submeteu as atas das reuniões de 21 

catorze de fevereiro e de vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze aos presentes. Em 22 

discussão e votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 3. Apreciação da 23 

alteração do projeto de pesquisa coordenado pela Profa. Janice Bogo: O relator, Prof. 24 

Daniel Pinheiro, apresentou o pedido de alteração do projeto de pesquisa da Profª. Janice 25 

Bogo e afirmou que foram apresentadas todas as justificativas para a alteração do projeto, 26 

em que houve mudança dos objetivos e redução do campo de pesquisa. Seu parecer foi 27 

favorável à aprovação da alteração. Em discussão e votação, a alteração foi aprovada por 28 

unanimidade. 4. Apreciação da solicitação de licença-prêmio da Profa. Simone 29 

Feuerschütte: O relator, Prof. Enio Spaniol, apresentou seu parecer favorável à solicitação 30 

da professora Simone Guisi Feuerschütte para o gozo de licença-prêmio no período de 31 

dezessete de junho a dezessete de julho de dois mil e treza. O Prof. Maurício observou que 32 

não haverá prejuízo para o departamento, uma vez que a professora não realiza atividades 33 

de ensino de graduação no momento. Em discussão e votação, o pedido de licença-prêmio 34 

da Profª. Simone foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação da solicitação de auxílio 35 

viagem da Profa. Sulivan Fischer para apresentação de trabalho: O Prof. Marcello 36 
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Zapelini, relator do processo, apresentou parecer favorável ao pedido de auxílio viagem da 1 

Profª. Sulivan Fischer para apresentação de trabalho no VI Congresso CONSAD de Gestão 2 

Pública em Brasília, entre os dias dezesseis e dezoito de abril de dois mil e treze. Em 3 

votação, o pedido da Profª. Sulivan foi aprovado por unanimidade. 6. Aprovação do 4 

planejamento das solicitações de afastamento para capacitação dos docentes para o 5 

biênio 2014-2015: O Prof. Maurício informou que a cada ano ímpar é realizado pela 6 

universidade um planejamento de afastamento para capacitação de docentes. Ele 7 

esclareceu que se trata de uma previsão ou de uma indicação de interesse e que os 8 

professores que não se manifestarem neste momento não poderão afastar-se no próximo 9 

biênio. A seguinte relação de professores foi apresentada, com inclusões no momento da 10 

reunião: ALINE REGINA SANTOS – Pós-Doutoramento – 2015.1; DANIEL MORAES 11 

PINHEIRO – Pós-Doutoramento – 2015.1 ou 2015.2; EMILIANA DEBETIR – Pós-12 

Doutoramento – 2015.2; IVONETI DA SILVA RAMOS – Doutoramento – 2014.1; JANICE 13 

MILENI BOGO – Pós-Doutoramento – 2015.1; JOSÉ FRANCISCO SALM JR. – Pós-14 

Doutoramento – 2015.2; LEONARDO SECCHI – Pós-Doutoramento – 2014.2; MARCELLO 15 

BECKERT ZAPELINI – Pós-Doutoramento – 2015.1; MARIA CAROLINA MARTINEZ 16 

ANDION – Pós-Doutoramento – 2015.1; MAURÍCIO CUSTÓDIO SERAFIM – Pós-17 

Doutoramento – 2015.2; MICHELINE GAIA HOFFMANN – Pós-Doutoramento – 2015.2; 18 

PAULA CHIES SCHOMMER – Pós-Doutoramento – 2015.2; RODRIGO BOUSFIELD – Pós-19 

Doutoramento – 2015.1; SULIVAN DESIRÉE FISCHER – Pós-Doutoramento – 2015.2; 20 

VALÉRIO ALÉCIO TURNES – Pós-Doutoramento – 2014.2 ou 2015.1. A Profª. Luciana 21 

Ronconi sugeriu que posteriormente o departamento estabeleça critérios para a saída dos 22 

professores, devido à alta manifestação de interesse. O Prof. Maurício consentiu e 23 

recomendou que os professores que realmente pretendem afastar-se devem preparar o 24 

pedido com ao menos um ano de antecedência, uma vez que esta é apenas uma previsão. 25 

Em votação, o conjunto de professores e datas previstas para saída foi aprovado por 26 

unanimidade. Esta relação será encaminhada à Direção Geral. 7. Aprovação do relatório 27 

da comissão do curso EaD: O Prof. Maurício lembrou que a comissão formada pelos 28 

professores Denilson Sell, Ivoneti Ramos, Janice Bogo e Marcello Zapelini ficou responsável 29 

por apresentar elementos sobre a viabilidade de oferecer o curso de Administração Pública 30 

à distância pela UDESC. A partir das informações trazidas pela comissão, o grupo irá votar 31 

seu efetivo interesse na abertura do curso EaD. A Profª. Janice relatou sobre o trabalho da 32 

comissão nos últimos meses, que incluiu visitas e uma série de entrevistas com pessoas 33 

envolvidas com a EaD. Ela informou que a maioria dos dados para compor o relatório já 34 

foram coletados e que este será encaminhado a um relator para aprovação em reunião. A 35 

comissão também irá encaminhar aos professores por e-mail materiais explicativos para 36 
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estimular e fundamentar a discussão. Questionada sobre os trâmites da abertura do curso, a 1 

Profª. Janice esclareceu que o processo segue os mesmos trâmites da abertura de um 2 

curso presencial, ainda que vinculado à Universidade Aberta do Brasil. A Profª. Ivoneti 3 

observou que a decisão votada não será definitiva, será apenas uma manifestação do 4 

interesse do departamento para que o grupo não perca os prazos e possa dar os 5 

encaminhamentos internos. Em seguida, pode-se rediscutir as propostas. Ela lembrou 6 

também sobre a demanda para a abertura do curso: no interior do estado, as pessoas 7 

questionam o Centro de Educação à Distância (CEAD) da UDESC quanto aos cursos da 8 

ESAG. A Profª Janice também enfatizou a importância de aumentar o impacto social como 9 

argumento favorável à abertura do curso. Sobre a manifestação do interesse, a Profª. 10 

Patrícia Vendramini afirmou que o departamento deveria ser mais ágil quanto à definição 11 

dos seus interesses, ao que a Profª. Paula Schommer também concordou. O Prof. Maurício 12 

agradeceu as professoras Janice e Ivoneti pela exposição. A Profª. Ivoneti observou que 13 

também há a demanda e interesse do estado na abertura do curso, sendo que a vontade do 14 

governador já foi expressa. A discussão será continuada na próxima reunião. 8. 15 

Apresentação de alguns resultados parciais do DAP: O Prof. Maurício reservou este 16 

espaço para apresentar, juntamente com a Profª. Ivoneti Ramos, alguns resultados parciais 17 

de sua gestão na chefia do departamento, que iniciou em setembro de dois mil e onze. Com 18 

o auxílio do datashow, o Prof. Maurício apresentou a proposta inicial de planejamento 19 

baseada em cores, onde cada cor apresentava uma série de ações: Vermelho 20 

(Desempenho), Amarelo (Ética), Verde (Qualidade), Azul (Harmonia), Anil 21 

(Desenvolvimento), Violeta (Comunicação) e Alaranjado (Irradiação). Ele citou o que foi ou 22 

não alcançado, apontando os pontos em que houve dificuldades e aqueles que ainda estão 23 

em desenvolvimento, e informou que o detalhadamento dos resultados será apresentado no 24 

relatório final de gestão. Dentre outros resultados apresentados, na questão do 25 

desempenho, em que havia a proposta de acompanhar os custos do departamento quanto 26 

ao material de expediente e às saídas de campo, por exemplo, o professor citou as 27 

dificuldades estruturais em acompanhar custos dentro da UDESC. Em relação à 28 

comunicação, ele citou a alimentação do blog do curso e afirmou que estão buscando 29 

aprimorá-lo ainda mais, sendo que para isso gostaria de contar com sugestões dos 30 

professores. Vídeos de ex-alunos, inicialmente propostos pela chefia, poderiam ser 31 

confeccionados pelo CACIJ ou pelo programa de extensão LASP para posterior publicação 32 

no blog. Quanto à comunicação externa, a gestão ainda pretende aperfeiçoá-la. Neste 33 

semestre haverá um grupo de alunos trabalhando com o departamento para realizar um 34 

trabalho de consultoria na disciplina de Gestão de Sistemas de Informação, ministrada pelo 35 

Prof. Denilson Sell. Em relação à ética, ele citou o formato detalhado das atas das reuniões 36 
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como um exemplo do aperfeiçoamento da transparência do DAP. No que tange ao 1 

desenvolvimento, o Prof. Maurício afirmou que pretendem iniciar a discussão da refoma do 2 

curso ainda antes de finalizar a gestão. Ela ficou suspensa em função da necessidade de 3 

rever e melhor estruturar a situação atual do curso, os processos internos do departamento 4 

e o diálogo em Balneário Camboriú. Em relação ao item de irradiação, houve a sugestão de 5 

instituir um prêmio do departamento, por meio de um projeto de pesquisa ou extensão. O 6 

Prof. José Salm Jr. sugeriu a criação do prêmio através da FAPESC, no âmbito do Estado. 7 

Ele informou que o ex-reitor da UDESC, Sebastião Iberes Lopes Melo, atua na fundação 8 

como Diretor de Inovação. Por fim, o Prof. Maurício finalizou a apresentação esperando que 9 

até o final do mandato ele e a Profª. Ivoneti Ramos possam apresentar o relatório completo. 10 

A Profª. Ivoneti aproveitou para lembrar que em julho haverá eleições para a nova chefia do 11 

departamento. Ao final da reunião, os professores aproveitaram para parabenizar a Profª. 12 

Patrícia Vendramini pela defesa de sua tese de doutorado no dia anterior. Seu trabalho, 13 

intitulado “Análise do Curso de Administração Pública da Udesc Esag à luz das 14 

competências” poderá contribuir para a reforma curricular do curso. Nada mais havendo a 15 

tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, 16 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 17 

Departamento. Florianópolis, 27 de março de 2013. 18 

 


