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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 14h00min, na sala 144 1 

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

presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes Pinheiro, 3 

Denilson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni 4 

Bogo, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maurício Custódio Serafim, 5 

Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Sulivan Desirée Fischer, 6 

Valério Alécio Turnes, Samantha Buglione, Técnica Paula Eduarda Michels (titular), acad. 7 

Luiz Carlos Morfim Junior (titular), acad. Julio Volpato (suplente), acad. Willian Quadros da 8 

Silva (titular), acad. Isabela Maria Vargas Coan, acad. Luiza Stein da Silva. Ausências: 9 

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

justificada), Marcello Beckert Zapelini (ausência justificada), Maria Carolina Martinez Andion 11 

(ausência justificada), Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline Gaia Hoffmann (ausência 12 

justificada). O Chefe do Departamento, Prof. Maurício Serafim, iniciou a reunião 13 

agradecendo a presença de todos e solicitando inclusões em pauta. Foram incluídos os 14 

seguintes itens: a) Empresa de Consultoria Júnior da Pública, pela Profª. Patrícia 15 

Vendramini; e os demais pelo Prof. Maurício: b) Informes da Profª. Maria Carolina Andion; c) 16 

Visita ao Projeto Floripa Interativa; d) Semana da Pública (CACIJ); e) Vagas de monitoria; f) 17 

Disciplinas ofertadas em Balneário Camboriú; g) Feijoada do DAP; h) Divulgação da 18 

campanha do 5º termo. A Profª. Patrícia Vendramini solicitou ainda a exclusão do item de 19 

pauta “Credenciamento dos professores orientadores do curso de especialização para o 20 

Corpo de Bombeiros”, que será discutido na próxima reunião. Após a aprovação das 21 

inclusões de pauta, o Prof. Maurício passou à exposição dos informes: 1. Informes: 1.1 22 

Sobre a comissão EaD institucional da UDESC (Profª. Ivoneti Ramos): A Profª. Ivoneti 23 

Ramos informou a todos sobre o grupo de trabalho criado na UDESC para pensar a política 24 

institucional do ensino à distância para a universidade. O vice-reitor, Marcus Tomasi, está à 25 

frente do grupo, que conta ainda com representantes de vários centros da UDESC. A 26 

professora apresentou alguns pontos considerados pelo grupo, do qual também faz parte, 27 

sendo estes: a comissão externa que avaliou a UDESC apontou no relatório como uma das 28 

questões bastante críticas as condições do EAD da universidade e solicitou a criação do 29 

grupo de trabalho; o grupo de trabalho foi constituído e está trabalhando  numa minuta 30 

de resolução da política institucional da EAD que envolverá: todos os centros de ensino 31 

presencial mais o Centro de Educação à Distância (CEAD), as prováveis parcerias com a 32 

Universidade Aberta do Brasil e demais parceiros para o fortalecimento da EAD na 33 

UDESC. Como observado pela profª. Ivoneti, o trabalho deste GT corre em paralelo ao 34 

trabalho da comissão do departamento para análise da ampliação do curso na modalidade 35 

EaD. No dia onze de junho, haverá um encontro da comissão com servidores dos centros 36 
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para conversar e buscar contribuições para a minuta final da resolução. Professores que 1 

tiverem interesse poderão participar. Ela ressaltou que o projeto do curso de Administração 2 

Pública está sendo pensado dentro deste modelo de política que está sendo redefinido pela 3 

universidade.1.2. Informes da Profª. Maria Carolina Andion: O Prof. Maurício repassou 4 

alguns informas da Profª. Maria Carolina Andion, que não pôde estar presente nesta 5 

reunião: i) O JIUDESC – Jogos de Integração da UDESC de 2013 – ocorrerá em Joinville de 6 

vinte e nove de maio à primeiro de junho e a ESAG estará representada com uma 7 

delegação de cerca de duzentos alunos, cinco técnicos, além da Direção Geral, de Ensino e 8 

de Extensão; ii) A ESAG teve três das quatro propostas encaminhadas aprovadas com 9 

notas acima de nove na lista provisória divulgada pelo MEC, referente ao edital PROEXT 10 

2014. Destas, duas propostas são do Departamento de Administração Pública: O ESAG 11 

Comunidade, coordenado pelos professores Maria Carolina Andion e Daniel Pinheiro; e o 12 

Observatório Floripa Cidadã, coordenado pelos professores Valério Turnes e Paula 13 

Schommer; iii) O Grupo Conviver ESAG convida o departamento para apoiar a organização 14 

de um evento marcando o dia do meio ambiente, a ser realizado no dia seis de junho, das 15 

nove às doze horas, em formato de mesa redonda para discutir a sustentabilidade de 16 

Florianópolis. Foram convidados para esta conversa o acadêmico Pedro Silvestre, vereador 17 

da cidade, o egresso Leandro Damásio, da Prefeitura de Florianópolis, a estudante Isadora 18 

Faber, fundadora da fanpage Diário de Classe, e o biólogo Daniel Costa, presidente da 19 

ViaCiclo – Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis e Região. O grupo convida 20 

os professores que ministram aula neste dia para participarem do evento com suas turmas. 21 

1.3. Visita ao projeto Floripa Interativa: O Prof. Maurício reforçou o convite aos 22 

professores que queiram participar de uma visita ao Centro de Visualização Floripa 23 

Interativa, localizado no Sapiens Parque, para conhecer o projeto. O professor solicitará 24 

transporte para o deslocamento dos professores interessados da ESAG até o local, no 25 

próximo dia vinte e quatro, às catorze horas. 1.4. Semana Acadêmica da Pública (CACIJ): 26 

As acadêmicas Luiza Stein e Isabella Vargas apresentaram aos presentes a programação 27 

da I Semana Acadêmica da Administração Pública organizada pelo Centro Acadêmico Cinco 28 

de Julho (CACIJ). O objetivo da semana, que será realizada de vinte e dois a vinte e quatro 29 

de maio, no auditório da ESAG, é reunir profissionais de administração pública e alunos 30 

para fomentar inovações, apontando caminhos para o desenvolvimento do Setor Público no 31 

Brasil, e assim complementar os conteúdos programáticos ministrados na sala de aula e 32 

proporcionar integração e troca de conhecimento entre os alunos e profissionais. As 33 

acadêmicas fizeram o convite aos professores para que levem seus alunos para 34 

participarem das atividades. A Profª. Paula Schommer comentou sobre o esvaziamento do 35 

público nas últimas palestras realizadas. Ela sugeriu que o Centro Acadêmico conversasse 36 
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com os colegas sobre a importância desses eventos e propôs um momento de fechamento 1 

das atividades que mantivesse os alunos até o final e incentivasse a valorização das 2 

palestras. 1.5 Monitoria: O Prof. Maurício informou sobre a disponibilidade de cinco vagas 3 

para monitoria em Florianópolis e três em Balneário Camboriú no âmbito do Curso de 4 

Administração Pública. Os professores interessados nas vagas devem comunicar o 5 

departamento. O Prof. Maurício afirmou que, se houver mais professores interessados do 6 

que o número efetivo de vagas, serão estabelecidos critérios para a escolha. 1.6 7 

Disciplinas ofertadas em Balneário Camboriú: O Prof. Maurício informou sobre as 8 

disciplinas extras que serão oferecidas em Balneário Camboriú no próximo semestre, na 9 

modalidade semipresencial, a partir de um levantamento realizado pela Profª. Ivoneti 10 

Ramos. Para a escolha das disciplinas, levou-se em consideração a existência de alunos 11 

formandos represados, a quantidade de alunos represados, e a disponibilidade dos 12 

professores. O Prof. Maurício citou as disciplinas que serão oferecidas: Administração de 13 

Materiais, Patrimônio e Logística na Administração Pública, Administração de Recursos 14 

Humanos, Contabilidade Pública, Coprodução de Serviços Públicos, Finanças Públicas, 15 

Licitação e Contratos na Prestação de Serviços Públicos, Planejamento Público e Políticas 16 

Públicas. 1.7 Feijoada do DAP no dia 22/06: A Profª Sulivan Fischer apresentou a ideia de 17 

promover uma confraternização do DAP, que partiu dela e da Profª. Ivoneti Ramos e que em 18 

seguida contou com o apoio do Prof. Daniel Pinheiro (que será o cozinheiro) e da Profª. Ana 19 

Paula Grillo (que oferecerá o local). Foi sugerida a data de vinte e dois do seis para o 20 

evento, a ser realizado em Santo Amaro. Os professores aprovaram a iniciativa. 1.8 21 

Divulgação do projeto do quinto termo: A acadêmica Juliana Feijó pediu a palavra para 22 

apresentar o projeto de sua turma, vinculado à disciplina de Políticas Públicas do Prof. 23 

Leonardo Secchi. Trata-se da campanha “Gestor Público: Você conhece essa carreira?”. Ela 24 

mostrou a página que o grupo criou no facebook e informou que já conseguiram a 25 

publicação de uma notícia no portal da ESAG e concederam uma entrevista na rádio 26 

UDESC. Em nome do grupo, a acadêmica Juliana pediu a colaboração dos professores para 27 

conhecerem e apoiaram o projeto, além de curtirem a página no facebook. O acadêmico 28 

Willian Quadros da Silva afirmou que a partir da próxima semana o projeto entrará com mais 29 

força na mídia. Posteriormente, o projeto completo será disponibilizado para o 30 

departamento. O Prof. Maurício parabenizou os alunos pela iniciativa e agradeceu a Juliana 31 

pela apresentação. 1.9 Empresa de Consultoria Júnior da Pública: A Profª. Patrícia 32 

Vendramini informou sobre uma carta que recebeu da professora Maria Izabel Rodrigues, 33 

coordenadora do curso de graduação de Administração Pública da Fundação João Pinheiro, 34 

solicitando o apoio do grupo de professores à iniciativa dos alunos de Administração Pública 35 

para criação de uma empresa júnior no âmbito do curso. Ela irá encaminhar a carta ao 36 
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Centro Acadêmico Cinco de Julho. Em seguida, o Prof. Maurício passou aos itens de 1 

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

dezesseis de abril de dois mil e treze aos presentes. Em discussão e votação, a ata foi 3 

aprovada por unanimidade. 3. Posse dos representantes discentes: O Prof. Maurício deu 4 

a posse aos novos representantes discentes do departamento, que se apresentaram em 5 

seguida: Luiz Carlos Morfim Junior (titular), Julio Volpato (suplente), Willian Quadros da 6 

Silva (titular) e Rogério André Cléle (suplente), este último ausente na reunião. Os 7 

representantes titulares Luiz e Willian falaram um pouco sobre sua trajetória no curso e 8 

afirmaram que buscam apoiar a entrada de alunos do curso de Administração Pública como 9 

estagiários na prefeitura de Florianópolis, onde ambos trabalham no momento. O 10 

representante suplente Julio Volpato afirmou que seu compromisso é tentar garantir a 11 

conclusão das disciplinas que faltam em Balneário Camboriú. Após a posse, o Prof. 12 

Maurício perguntou se os professores gostariam de fazer alguma colação. A Profª. Patrícia 13 

Vendramini pediu esclarecimentos aos representantes discentes sobre a informação que 14 

circulou entre os alunos sobre o oferecimento de bolsas de estágio em troca de voto durante 15 

as eleições. Os acadêmicos Luiz Caros e Willian afirmaram que não existiu tal oferecimento 16 

e que se tratou de um mal entendido, pois o que eles propuseram, como comprometimento 17 

de campanha, foi buscar estas vagas junto à Prefeitura. Os representantes alegaram ter 18 

deixado sua intenção bem clara aos alunos. A Profª. Patrícia pediu que tomassem cuidado, 19 

pois vários alunos entenderam desta forma, e a maneira como a informação foi passada deu 20 

margem a segundas interpretações. O acadêmico Willian esclareceu ainda que eles não 21 

conseguiriam este privilégio de oferecer vagas na prefeitura, pois toda a formalização das 22 

bolsas passa pela FAPESC. A Profª. Patrícia pediu também atenção aos representantes de 23 

Balneário Camboriú, para que todas as informações sejam repassadas corretamente para 24 

os alunos. Ela pediu para que fosse reforçado o compromisso dos representantes com o 25 

departamento como um todo – incluindo o curso em Florianópolis e Balneário Camboriú. O 26 

acadêmico Julio Volpato, de Balneário Camboriú, afirmou que, na condição de suplente, não 27 

estará presente em todas as reuniões, embora gostaria. A Profª. Patrícia reforçou o pedido 28 

para que seja mantida a representação viva dos discentes e para que as informações 29 

debatidas sejam disseminadas ao máximo para os alunos, ressaltando a importância de 30 

construir esta ponte e não deixar que algum filtro impeça as informações de circularem. O 31 

acadêmico Luiz reforçou o posicionamento da chapa de representantes, que é o da 32 

transparência. O Prof. Maurício informou que se os representantes suplentes de Balneário 33 

Camboriú precisarem de transporte, estes devem comunicar por e-mail para que sejam 34 

cedidas as passagens de ida e volta, uma vez que os acadêmicos não podem utilizar a van 35 

dos professores para esse fim. O Prof. Maurício indicou também ter sido informado de um 36 
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equívoco na página da representação discente no facebook, onde uma ata do ano anterior 1 

havia sido disponibilizada como ata da última reunião do DAP. Ele informou que todas as 2 

atas estão atualizadas e disponíveis no site da ESAG e que a relação é alimentada 3 

mensalmente, assim que as atas são aprovadas em reunião. O acadêmico Luís pediu 4 

desculpas pelo equívoco. 4) Solicitação de alteração de carga horária de pesquisa do 5 

prof. Denilson Sell: O Prof. Maurício apresentou a solicitação do Prof. Denilson Sell de 6 

inclusão no projeto de pesquisa “Relações entre governo, universidade e empresas em 7 

ações em prol da inovação no Estado de Santa Catarina”, coordenado pela Profª. Micheline 8 

Hoffmann, com carga horária de duas horas. Segundo o Prof. Maurício, a Profª. Micheline 9 

afirmou que a sua inclusão é importante para o projeto. Em discussão e votação, a inclusão 10 

do prof. Denilson Sell no projeto, com carga horária de duas horas, foi aprovada por 11 

unanimidade. 5) Apreciação das solicitações de viagem para o ENEAP dos alunos de 12 

Florianópolis e Balneário Camboriú: Antes de passar a palavra ao relator, o Prof. 13 

Maurício esclareceu que os pedidos de viagem de longas distâncias devem passar pela 14 

aprovação do departamento e em seguida pelo Conselho de Centro e que estão 15 

condicionados à condição financeira da UDESC. Este item trata do pedido de transporte 16 

para participação discente no XII Encontro Nacional de Estudantes dos Cursos do Campo 17 

de Públicas (ENEAP), que acontecerá entre os dias 15 e 18 de agosto em Belo 18 

Horizonte/MG, com acompanhamento dos professores Daniel Pinheiro (turma de Balneário 19 

Camboriú) e Patrícia Vendramini (turma de Florianópolis). O relator, Prof. Rodrigo Bousfield, 20 

apresentou seu parecer em relação ao pedido de transporte: A solicitação de ônibus para 21 

evento discente está contemplada entre as hipóteses de apoio institucional para eventos 22 

científicos e atividades de ensino voltados a formação técnico-científica desenvolvida em 23 

ambiente externo, conforme a Resolução n. 198/2006 – CONSUNI e Resolução n. 004/2011 24 

– CONCENTRO/ESAG. Ambas as solicitações forma requeridas tempestivamente de 25 

acordo com as resoluções mencionadas. Em conformidade com o art. 6, inciso III, da 26 

Resolução n. 004/2011 – CONCENTRO/ESAG, deverá ser apresentado em até dois dias 27 

antes da data de saída, a Direção de Ensino, a declaração constante do Anexo III, da 28 

referida Resolução, isto é, com os nomes completos, RGs, matrículas e assinaturas dos 29 

discentes participantes do evento que se utilizarão do transporte em disponibilidade pela 30 

UDESC. Por último, a mencionada viagem de estudos – ENEAP – 2013 possui dois 31 

professores responsáveis, e, consoante o art. 12 da Resolução 004/2011 – 32 

CONCENTRO/ESAG, somente um deles, o responsável pela viagem, poderá perceber 33 

diárias. Adicionado a isso, não foi anexado a nenhum dos processos a menção a dotação 34 

orçamentária disponível para a referida atividade. Em conclusão, relata-se pelo deferimento 35 

de ambos os pedidos no que se refere as questões pedagógicas, com a ressalva sobre a 36 

 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
79 

 

necessidade de investigação em relação a disponibilidade de dotação orçamentário-1 

financeira para essa atividade. O Prof. Rodrigo sugeriu ainda que fosse anexado um 2 

orçamento da viagem ao processo. Em discussão e votação, as solicitações de transporte 3 

para participação discente no ENEAP em Belo Horizonte foram aprovadas por unanimidade. 4 

6) Apreciação do pedido de prorrogação do projeto de pesquisa do Prof. Rodrigo 5 

Bousfield: O Prof. Maurício leu o relato da Profª. Simone Feuerschütte, ausente nesta 6 

reunião, referente ao pedido de prorrogação do projeto de pesquisa do Prof. Rodrigo 7 

Bousfield, intitulado “A relação jurídica administrativa como forma de conferir publicidade 8 

substancial aos serviços públicos”. Em seu relato, a professora afirmou que o pedido de 9 

prorrogação está justificado, porém sugeriu a apresentação da revisão de literatura 10 

formulada até o momento do pedido de prorrogação, bem como a verificação, por parte do 11 

professor, das recomendações dadas ao projeto na avaliação inicial da Comissão de 12 

Pesquisa, diligenciando o pedido. 7) Apreciação do pedido de prorrogação do projeto de 13 

pesquisa da Profa. Simone Feuerschütte: A Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues apresentou 14 

seu parecer favorável à aprovação do pedido de prorrogação do projeto de pesquisa da 15 

Proª. Simone Feuerschütte, intitulado “Metodologia de Indicadores de Avaliação Quali-16 

Quantitativos para o Ensino Público Estadual – Educação Básica”. Em discussão e votação, 17 

o voto da Profª. Ana Paula foi aprovado por unanimidade. 8) Aprovação dos PTIs 2013.2: 18 

O Prof. Maurício apresentou os Planos de Ocupação Docente (PTI) dos professores do 19 

departamento para o semestre 2013.2. Em discussão, a Profª. Ana Paula comentou sobre o 20 

atendimento psico-pedagógico que oferece na ESAG aos alunos e servidores juntamente 21 

com o Prof. Luís Monteiro, do Departamento de Administração Empresarial, que consta no 22 

seu PTI. Ela afirmou que muitas pessoas não têm conhecimento deste serviço na ESAG e 23 

pediu para que todos se sentissem à vontade para procurá-los. A Profª. Sulivan Fischer 24 

sugeriu que os próprios alunos, ao perceberem um amigo em situação difícil, possam servir 25 

de ponte para encaminhá-lo a este serviço, uma vez que os professores muitas vezes não 26 

conseguem assumir este papel. Ao final da apresentação dos PTIs, a Profª. Emiliana Debetir 27 

observou que há poucas vagas em aberto para orientandos de estágio nos PTIs 28 

apresentados; um número que não atenderia à demanda esperada para o próximo 29 

semestre. Os professores estão sobrecarregados com outras atividades e seria preciso 30 

repensar o papel da orientação. O Prof. Maurício mencionou sobre a reunião realizada com 31 

o Prof. Henrique Heidtmann Neto, da FGV/EBAPE, no dia dezessete de maio, a respeito da 32 

reforma do curso, e que o professor deixou bem claro em sua fala a relevância do estágio, 33 

apontando questões que servem para o grupo repensar o curso. O Prof. Rodrigo sugeriu a 34 

criação de um escritório de estágios, espelhado no Escritório de Projetos (PMO) da ESAG, 35 

que possibilitasse um estágio mais dinâmico e menos teórico, sendo assim mais significativo 36 
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para os alunos. O acadêmico Luiz afirmou ter ouvido nos corredores que o curso EaD de 1 

Administração Pública serviria para preenchimento de carga horária dos professores, mas 2 

observou pela discussão dos PTIs que os professores estão sobrecarregados, então 3 

questionou o grupo sobre isto. A Profª. Ivoneti Ramos esclareceu que o projeto do curso 4 

EaD surge para atender a uma política institucional e possui relevância nacional. Para ela, 5 

ficar fora desta experiência é tornar-se obsoleto. A iniciativa não surgiu em razão da 6 

ocupação docente. O Prof. Maurício reforçou que o projeto do curso é estratégico. Será 7 

iniciada uma parceria com a EBAPE para criar cursos gratuitos de curta duração à distância, 8 

para entrar nesta tendência mundial. Em votação, os PTIs dos professores foram aprovados 9 

por unanimidade, com a necessidade de pequenos ajustes e com exceção do plano do Prof. 10 

Mauro Sérgio Boppré Goulart, que não foi apresentado pelo professor até o momento desta 11 

reunião, e da Profª. Janice Mileni Bogo, em razão de carga horária de ensino pendente. 12 

9) Possibilidade de alocação de disciplinas - PPP do Curso de Administração Pública 13 

da UAB: A Profª. Ivoneti apresentou um pequeno histórico do trabalho da comissão para 14 

ampliação do curso na modalidade à distância para explicar aos novos representantes 15 

discentes a proposta do curso. A professora explicou sobre a Universidade Aberta do Brasil 16 

(UAB) e sobre a finalidade do curso de Administração Pública, que seria promover a 17 

capacitação em gestão pública e a interiorização do ensino superior, gerando maior acesso 18 

a educação. O orçamento do curso é pago pelo Ministério da Educação e não pela 19 

Instituição de Ensino, com bolsas. A contrapartida da universidade é oferecer a 20 

infraestrutura física. A professora falou sobre o diferencial do curso da UDESC, que discute 21 

temas atuais e de inovação. Em seguida, a planilha de interesse dos professores nas 22 

disciplinas do curso à distância foi apresentada. Ela seguirá posteriormente aos demais 23 

departamentos do centro para consulta aos demais professores. Trata-se de uma previsão 24 

para apresentar algo mais concreto à Pró-Reitoria de Ensino. A Profª. Ivoneti explicou como 25 

irá funcionar o pagamento pelas disciplinas e pela tutoria. Os tutores podem ser egressos do 26 

curso ou mestrandos. Ela mostrou também os polos de educação à distância de Santa 27 

Catarina no mapa, compreendendo os polos da UFSC, do IFSC e da UDESC. O curso de 28 

Administração Pública abrangeria os polos da UDESC de Praia Grande, São Miguel do 29 

Oeste, Caçador, Pouso Redondo, Blumenau e Itapema. Finalmente, a professora falou 30 

sobre as vídeo-aulas, os materiais do curso e sobre sua experiência na EaD, sensibilizando 31 

o grupo para a iniciativa. Para a Profª. Janice, o projeto é uma possibilidade de fazer o curso 32 

crescer e contribuir para o desenvolvimento social do estado. Ao final da reunião, a Profª. 33 

Paula Schommer informou que na próxima semana ela e o Prof. Enio Spaniol estarão em 34 

Belém/PA, participando do VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social 35 

(ENAPEGS), onde apresentarão um trabalho. A Profª. Emiliana Debetir também teve um 36 
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artigo aprovado neste mesmo evento. O Prof. Enio informou que a Profª. Deisiane Delfino 1 

está em Recife/PE apresentando um artigo do seu grupo de pesquisa. O Prof. Maurício 2 

pediu para os professores informarem à coordenação sempre que participarem de eventos e 3 

publicarem artigos, para que conste nos boletins do departamento. Nada mais havendo a 4 

tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, 5 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 6 

Departamento. Florianópolis, 21 de maio de 2013. 7 

 


