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Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14h30min, na sala 146 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 

Emiliana Debetir, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, 4 

Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maurício Custódio Serafim, 5 

Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, Simone 6 

Ghisi Feuerschütte, Sulivan Desirée Fischer, Nonie Ribeiro, Samantha Buglione, técnica 7 

Paula Eduarda Michels, acad. Júlio Volpato (suplente), acad. Rogério Cléle (suplente). 8 

Ausências: Arnaldo José de Lima (ausência justificada), Denilson Sell (ausência justificada), 9 

Ivoneti da Silva Ramos (ausência justificada), Maria Carolina Martinez Andion (ausência 10 

justificada), Patrícia Vendramini (ausência justificada), Rodrigo Bousfield (ausência 11 

justificada), Valério Alécio Turnes (ausência justificada). O Chefe do Departamento, Prof. 12 

Maurício Serafim, iniciou a reunião desejando boa tarde a todos. Em seguida, passou aos 13 

informes. 1. Informes: 1.1. Nova chefia de departamento: O Prof. Maurício anunciou que 14 

os professores Sulivan Desirée Fischer e Marcello Beckert Zapelini foram eleitos para 15 

assumir a nova chefia do departamento a partir do dia três de setembro. Os dois foram 16 

parabenizados pelo grupo. O Prof. Maurício informou que neste mês de transição, a próxima 17 

chefia irá trabalhar junto com a atual. Ele pediu o apoio de todos nesta etapa para que o 18 

departamento continue crescendo. A Profª. Sulivan, por sua vez, agradeceu o voto de 19 

confiança dos professores e afirmou que dará continuidade ao excelente trabalho da atual 20 

chefia. O foco de sua gestão será a reforma curricular do curso. Para isso, pede apoio de 21 

todos os professores. 1.2. Extensão: A coordenadora de extensão, Marina Nogueira Belotti, 22 

pediu a palavra para repassar alguns informes referentes à extensão: i) Na quinta-feira 23 

desta semana acontecerá uma oficina de extensão com os calouros da ESAG, juntamente 24 

com as coordenações de pesquisa e de estágio. Nesta oficina, que vem sendo realizada a 25 

cada semestre, os bolsistas contam sobre suas experiências nos projetos e os calouros 26 

demonstram interesse em participar, o que mostra que a atividade tem dado resultado. 27 

Haverá uma oficina em cada período de aula – matutino, vespertino e noturno; ii) No dia 28 

nove de agosto acontecerá uma palestra com o Professor Naércio Menezes para 29 

apresentação do curso gratuito de Formação Básica para Avaliadores, promovido pela 30 

Fundação Itaú Social, em parceria com o programa de extensão ESAG Comunidade. iii) No 31 

dia dezesseis, o Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Inovações Sociais na Esfera Pública 32 

(NISP) promoverá, na ESAG, um seminário sobre Sociedade Civil e Inovação Social na 33 

Esfera Pública e todos estão convidados a participar; iv) A ESAG continua em parceria com 34 

a Aliança Francesa, oferecendo cursos de francês nas dependências do centro com 35 

sessenta por cento de desconto para alunos e servidores. As aulas iniciarão no dia quinze 36 
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de agosto. Terminados os informes da extensão, os professores agradeceram a vinda da 1 

Marina. 1.3. Datas das provas de segunda chamada: O Prof. Maurício informou que as 2 

datas das provas de segunda chamada para este semestre foram encaminhadas aos 3 

professores por e-mail. As orientações permanecem as mesmas: o professor pode optar por 4 

realizar a prova no sábado ou em outra data, sendo que esta deve ser informada ao 5 

departamento. 1.4. Semana dos calouros (Cacij): A acadêmica Luiza Stein da Silva fez o 6 

relato da semana dos calouros organizada pelo Centro Acadêmico Cinco de Julho (Cacij), 7 

que iniciou nesta segunda-feira, cinco de agosto, com um mutirão de limpeza na praia da 8 

Joaquina organizado pelo DAAG com o apoio dos centros acadêmicos e em parceria com o 9 

Projeto Route. Em seguida, no segundo dia de aula, foi realizada a apresentação do centro 10 

acadêmico e uma dinâmica de integração em sala. No terceiro dia, os calouros foram 11 

levados para uma volta no campus da UDESC – Itacorubi e assistiram à apresentação do 12 

curso pelo Prof. Maurício Serafim. No quarto dia, quinta-feira, haverá a apresentação da 13 

extensão, pesquisa e estágio, e posteriormente a apresentação da Empresa Júnior com foco 14 

na participação dos alunos de Administração Pública, para eles conhecerem as ações e 15 

entenderem que podem fazer parte da empresa. No último dia, sexta-feira, haveria uma 16 

palestra que no momento foi cancelada porque o palestrante não foi confirmado. A 17 

acadêmica Luiza afirmou que o Cacij ainda pretende trazer esta palestra na próxima 18 

semana e pediu sugestões aos professores de nomes de palestrantes para esta sexta.  O 19 

Prof. Maurício falou mais uma vez sobre o sucesso das atividades da semana dos calouros, 20 

que tem sido realizada semestralmente. Ele informou que alguns alunos se referem a esta 21 

semana como um momento decisivo para a continuação do curso. Ele parabenizou e 22 

agradeceu ao Centro Acadêmico pela iniciativa. 1.5. Formaturas: O Prof. Maurício informou 23 

que as próximas formaturas do Curso de Administração Pública ocorrerão em doze de 24 

agosto (Florianópolis) e trinta de agosto (Balneário Camboriú). Em seguida, o professor 25 

solicitou inclusões de pauta referentes aos informes. Foram incluídos dois informes pelo 26 

professor Maurício. 1.6. Apresentação da nova coordenação local de BC: O Prof. 27 

Maurício explicou que em razão da transição de chefia do departamento, haverá também 28 

troca da coordenação local do curso em Balneário Camboriú. A Profª. Deisiane Delfino 29 

finalizou seu trabalho como coordenadora neste mês e a Profª. Samantha Buglione 30 

assumirá a partir do dia primeiro de agosto, com o apoio da Profª. Ivoneti Ramos. Para o 31 

Prof. Maurício, esta estrutura tem funcionado bastante e é de importância para aumentar o 32 

diálogo da coordenação com os alunos de Balneário Camboriú. 1.7. Programa Banco do 33 

Brasil de Patrocínios 2014: O Prof. Maurício informou que estão abertas as inscrições para 34 

o Programa Banco do Brasil de Patrocínios 2014, um processo seletivo realizado por meio 35 

de chamada pública e que tem por objetivo definir parte da programação de projetos a 36 
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serem apoiados pelo Banco do Brasil ao longo do ano. Os patrocínios serão destinados à 1 

realização de eventos que ocorrerão entre primeiro de março e trinta e um de dezembro de 2 

dois mil e catorze. As consultas a informações e as inscrições para o referido processo 3 

deverão ser realizadas, exclusivamente, no site www.bb.com.br/patrocinios, até o dia trinta 4 

de agosto. Passando aos itens de deliberação, o Prof. Maurício solicitou inclusões de pauta. 5 

Foi incluído o item “Recepção dos alunos da UFPR” pelo Prof. Leonardo Secchi. 2. 6 

Aprovação da ata anterior: O Prof. Maurício submeteu a ata da reunião de vinte e seis de 7 

junho de dois mil e treze aos presentes. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por 8 

unanimidade. 3. Homologação do pedido de viagem da Profª. Patrícia Vendramini: O 9 

Prof. Maurício informou sobre o pedido de apoio institucional da Profª. Patrícia Vendramini 10 

em passagens e diárias, entre os dias quinze e dezessete de agosto, para representar os 11 

interesses do departamento em busca da consolidação do curso no X Fórum de 12 

Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, que será realizado na região 13 

metropolitana de Belo Horizonte – MG, junto ao XII ENEAP. Ele precisou aprovar o pedido 14 

ad referendum para dar seguimento nas outras instâncias. O grupo homologou a aprovação. 15 

4. Autorização para viagem ao exterior da Profª. Paula Chies Schommer para 16 

participar de conferência da International Society for Third Sector Research – América 17 

Latina e Caribe (ISTR-LAC): A relatora do processo, Paula Michels, informou que o pedido 18 

trata de afastamento do país com ônus limitado para participação na 9ª Conferência 19 

Regional da ISTR para América Latina y el Caribe, que ocorrerá em Santiago do Chile. Na 20 

ocasião, a professora Paula Schommer irá participar do painel “Participación ciudadana y la 21 

reivindicación del Derecho a la Ciudad. Experiencias en el marco de la Red Latinoamericana 22 

por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables”. A solicitação é para o período de vinte 23 

de agosto e dois de setembro de dois mil e treze. A técnica Paula Michels afirmou que o 24 

processo atende as exigências da instrução normativa nº 001, de 03 de junho de 2013, e é 25 

favorável à aprovação. A Profª. Paula chamou atenção dos professores para o evento, cuja 26 

edição do próximo ano será realizada em Muenster, na Alemanha. Ela informou aos 27 

interessados que está aberta também a chamada para painéis na conferência da 28 

International Research Society for Public Management (IRSPM), que será realizada no 29 

próximo ano no Canadá. Em discussão e votação, o pedido da Profª. Paula Schommer foi 30 

aprovado por unanimidade. 5. Homologação do credenciamento da Profª. Samantha 31 

Buglione como orientadora no curso de Especialização em Gestão Pública com 32 

ênfase à atividade de Bombeiro Militar: O Prof. Maurício explicou que este pedido foi 33 

aprovado ad referendum por conta dos prazos. Ele informou que as defesas de monografias 34 

do curso estão sendo concluídas nesta tarde e afirmou que o curso foi excelente e que 35 

espera que haja outros nesta linha. Em relação ao processo de credenciamento da Profª. 36 
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Samantha Buglione, o professor afirmou que todos os documentos exigidos para 1 

participação no curso como orientadora foram apresentados. O credenciamento foi 2 

homologado pelo grupo. 6. Homologação do credenciamento de membros das bancas 3 

examinadoras do Curso de Especialização em Gestão Pública com ênfase à atividade 4 

de Bombeiro Militar: O professor Maurício explicou que este pedido também foi aprovado 5 

ad referendum por conta dos prazos. Trata-se do credenciamento de membros especialistas 6 

nas bancas examinadoras das monografias do curso lato sensu, de acordo com a resolução 7 

010/2012 do CONSEPE. Estão sendo credenciados os seguintes oficiais: Maj BM Alexandre 8 

Vieira; Ten Cel BM Edupércio Pratts; Maj BM Ricardo José Steil; Ten Cel BM Flávio Rogério 9 

Pereira Graff; Maj Gustavo Eustáquio de Macedo Campos; Ten Cel Marcos Antônio de 10 

Oliveira; Maj Diogo Bahia Losso; Ten Cel Ronaldo Lessa; Ten BM Diego Felipe Marzarotto; 11 

Cap BM Eduardo Bruno Pessôa Vieira; Ten Cel Sérgio Murilo de Melo; Maj BM Marcos 12 

Aurélio Verzola; e Ten Cel BMES Leonardo de Alcântara Merigueti. O credenciamento dos 13 

oficiais foi homologado pelo grupo. 7. Homologação da composição das bancas do 14 

Curso de Especialização em Gestão Pública com ênfase à atividade de Bombeiro 15 

Militar: O Prof. Maurício apresentou, para homologação, o quadro de membros das bancas 16 

examinadoras das monografias do curso de especialização em Gestão Pública com ênfase 17 

à atividade de Bombeiro Militar. São, no total, vinte e duas bancas, que contam com a 18 

participação de professores da ESAG/UDESC e de oficiais militares. A Profª. Paula 19 

questionou os professores que participaram do curso quanto à experiência de trabalhar com 20 

monografias em tão curto prazo. Os professores Ana Paula, Maurício e Simone deram 21 

depoimentos de que os trabalhos avaliados por eles foram de bastante qualidade e de que a 22 

turma foi excelente e bastante produtiva. Em seguida, a composição das bancas foi 23 

homologada pelo grupo. 8. Curso de Capacitação para Contadores responsáveis pelos 24 

Fundos de Assistência Social das Secretarias de Assistência Social do Estado de 25 

Santa Catarina: O Prof. Maurício informou sobre o curso de capacitação para contadores 26 

que acontecerá em Lages durante uma semana a ser agendada, abrangendo quatro 27 

disciplinas e totalizando quarenta horas. Haverá remuneração dos professores que 28 

participarem. A pedido da Profª. Carolina Andion, Diretora de Extensão, o Prof. Maurício 29 

está consultando se algum professor teria interesse em participar como coordenador, no 30 

sentido de coordenar e executar o curso em seus aspectos pedagógicos. Para ser 31 

coordenador, o professor deve ter mestrado ou doutorado em Ciências Sociais e ministrar 32 

ao menos uma disciplina do curso. Os professores alegaram que a exigência da formação é 33 

um problema, por não possuírem a formação exigida. O Prof. Maurício questionou se algum 34 

professor se interessaria pelo cargo se esta exigência fosse retirada. Não havendo 35 

manifestações, a Profª. Simone Feuerschütte reforçou a importância de haver um professor 36 
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do departamento assumindo esta função, de forma a abrir espaço para o departamento. 1 

Para ela, os Fundos de Assistência Social devem ter considerado o expertise do corpo 2 

docente da ESAG. A Profª. Sulivan concordou que o departamento deve se envolver. O 3 

Prof. Leonardo sugeriu que o Prof. Maurício passe mais informações ao grupo por e-mail, 4 

como o nome das disciplinas do curso e também a remuneração – para que alguém possa 5 

se manifestar. O grupo concordou com a medida. 9. Apreciação dos Relatórios Finais de 6 

pesquisa: O Prof. Maurício passou à apreciação dos relatórios finais de pesquisa 2012-7 

2013. Capital social dos empreendedores da indústria criativa da região sul do Brasil 8 

(Coordenador: Prof. Maurício Serafim): A Profª. Simone Feuerschütte apresentou seu 9 

relato com parecer favorável à aprovação do Relatório Final do Prof. Maurício Serafim e dos 10 

alunos Évelyn Nunes de Melo, Paula Cristiane Gianini Reis, Felipe Keizo Goto e João Victor 11 

Bernardes. A professora diligenciou os relatórios do aluno Adilson da Silva e Felipe Pinho 12 

para que os alunos o corrijam e façam o alinhamento adequado com o restante do material. 13 

Ela parabenizou o Prof. Maurício pelo trabalho. Este agradeceu a participação dos 14 

professores Luciana Ronconi, Daniel Pinheiro e Eduardo Jara na pesquisa, bem como dos 15 

seis alunos que colaboraram. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Simone foi 16 

aprovado por unanimidade. Vínculos entre Professores e Funcionários de 17 

Universidades Públicas e Privadas: uma pesquisa comparativa (Coordenadora: Profa. 18 

Ana Paula Grillo Rodrigues): A Profª. Simone Feuerschütte apresentou seu relato com 19 

parecer favorável à aprovação do Relatório Final da Profª. Simone Ghisi Feuerschütte e do 20 

aluno Marco Aurélio Ferrari Filho. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Simone 21 

foi aprovado por unanimidade. O Mercado Imobiliário de Florianópolis na perspectiva da 22 

Nova Sociologia Econômica (Coordenador: Prof. Enio Luiz Spaniol): A técnica Paula 23 

leu o relato do Prof. Rodrigo Bousfield, com parecer favorável à aprovação do Relatório 24 

Final do Prof. Enio Luiz Spaniol e dos alunos Aline Bennett Lipstein, Bruno Passos de Mira e 25 

Maria Rodrigues Alvez. Em discussão e votação, o voto do relator Prof. Rodrigo foi aprovado 26 

por unanimidade. Relações entre governo, universidade e empresas em ações em prol 27 

da inovação no Estado de Santa Catarina (Coordenadora: Profª. Micheline Gaia 28 

Hoffmann): A Profª. Paula apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do 29 

Relatório Final da Profª. Micheline Gaia Hoffmann e dos alunos Camila de Mattia Sartori e 30 

Luciano Busato. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Paula foi aprovado por 31 

unanimidade. Coprodução do bem público, accountability e controle social: interações 32 

conceituais e manifestações na administração pública (Coordenadora: Profª. Paula 33 

Schommer): A Profª. Janice apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do 34 

Relatório Final da Profª. Paula Chies Schommer e dos alunos Felipe Martins Pereira e 35 

Marina Campos da Silva. A Profª. Janice parabenizou toda a equipe pelo trabalho, 36 
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principalmente a Profª. Paula. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Janice foi 1 

aprovado por unanimidade. O marketing no serviço público municipal: da filosofia à 2 

prática gerencial (Coordenadora: Profª. Aline Regina Santos): O Prof. José Francisco 3 

Salm Jr. apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do Relatório Final da 4 

Profª. Aline Regina Santos. Em discussão e votação, o voto do relator Prof. José foi 5 

aprovado por unanimidade. Formulação, sistematização e análise de Indicadores de 6 

sustentabilidade regional – SDR Grande Florianópolis – como base para proposição 7 

de políticas públicas (Coordenador: Prof. Valério Alécio Turnes): O Prof. Daniel 8 

Pinheiro apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do Relatório Final do 9 

Prof. Valério Turnes e das alunas Bruna Anziliero e Luiza Stein da Silva. Em discussão e 10 

votação, o voto do relator Prof. Daniel foi aprovado por unanimidade. Contribuição para o 11 

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 12 

(MDL) na Área de Suinocultura em Santa Catarina (Coordenadora: Profª. Janice Mileni 13 

Bogo): A Profª. Micheline Hoffmann apresentou seu relato com parecer favorável à 14 

aprovação do Relatório Final da Profª. Janice Mileni Bogo. Em discussão e votação, o voto 15 

da relatora Profª. Micheline foi aprovado por unanimidade. As competências dos egressos 16 

do Curso de Administração Pública da Esag-Udesc (Coordenadora: Profª. Patrícia 17 

Vendramini): O Prof. Marcello Zapelini apresentou seu relato diligenciando o relatório da 18 

aluna Isabela Maria Vargas Coan para realizar alterações necessárias. O relatório da Profª. 19 

Patrícia não foi apresentado. Elaboração de Ferramentas de Apoio ao Processo de 20 

Inovação em Empresas (Coordenadora: Profª. Micheline Gaia Hoffmann): A Profª. Aline 21 

Santos apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação do Relatório Final da 22 

Profª. Micheline Gaia Hoffmann. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Aline foi 23 

aprovado por unanimidade. A competência do diretor escolar para uma gestão 24 

autônoma e democrática das escolas públicas de educação básica no Estado de 25 

Santa Catarina (Coordenadora: Profª. Sulivan Desirée Fischer): A Profª. Emiliana 26 

Debetir apresentou seu relato com parecer favorável à aprovação dos relatórios parciais dos 27 

alunos Marcelo de Sá Mendoza e Paula Cristiane Gianini Reis. Em discussão e votação, o 28 

voto da relatora Profª. Emiliana foi aprovado por unanimidade. Metodologia de indicadores 29 

de avaliação quali-quantitativos para o ensino público estadual – Educação Básica 30 

(Coordenadora: Profª. Simone Ghisi Feuerschütte): A Profª. Luciana Ronconi apresentou 31 

seu relato com parecer favorável à aprovação do relatório da Profª. Simone Ghisi 32 

Feuerschütte. Em discussão e votação, o voto da relatora Profª. Luciana foi aprovado por 33 

unanimidade. Os Clássicos da Política Pública: concentração e isolamento das 34 

comunidades epistêmicas do Brasil, EUA e União Europeia (Coordenador: Prof. 35 

Leonardo Secchi): A Profª. Sulivan Fischer apresentou seu relato com parecer favorável à 36 
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aprovação do relatório do Prof. Leonardo Secchi e das alunas Ana Claudia Fernandes de 1 

Souza, Thaís Finck de Oliveira, Helena de Carvalho e Marina Cerezel Sampaio. Em 2 

discussão e votação, o voto da relatora Profª. Sulivan foi aprovado por unanimidade. 10. 3 

Revisão das lideranças dos eixos: O Prof. Maurício solicitou a retirada deste item na 4 

pauta porque a Profª. Sulivan Fischer precisou se retirar da reunião e sua presença na 5 

discussão, como futura chefe do departamento, é necessária. Desta forma, ele sugeriu que 6 

durante o mês de agosto o grupo reflita sobre o assunto e o mesmo seja discutido na 7 

próxima reunião. 11. Aprovação do pedido de viagem ao exterior da Profa. Luciana 8 

Ronconi para participação no XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia: A 9 

relatora do processo, Paula Michels, informou que o pedido se trata do afastamento do país 10 

com ônus limitado para participação da Profª. Luciana Francisco de Abreu Ronconi no XXIX 11 

Congresso Latinoamericano de Sociologia intitulado “Crises e emergências sociais na 12 

América Latina” e que será realizado em Santiago do Chile. Na ocasião, a professora irá 13 

apresentar o artigo intitulado “Consensos e conflitos nos processos de construção de 14 

políticas públicas”. A solicitação é para o período de vinte e nove de setembro a cinco de 15 

outubro deste ano. A relatora afirmou que o processo atende as exigências da instrução 16 

normativa nº 001, de 03 de junho de 2013 e é favorável à aprovação. Em discussão e 17 

votação, o pedido de afastamento da Profª. Luciana Ronconi foi aprovado por unanimidade. 18 

12. Recepção aos alunos da UFPR: O Prof. Leonardo informou que os alunos de Gestão 19 

Pública da Universidade Federal do Paraná (UFPR) gostariam de fazer uma viagem de 20 

estudos à Florianópolis, incluindo uma visita à ESAG. Eles sugeriram duas datas para a 21 

visita: cinco de outubro ou nove de novembro. Tendo em vista que os alunos não podem 22 

viajar durante a semana, a visita teria de acontecer no fim de semana. O grupo está 23 

interessado em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso de Administração Pública e 24 

sugeriu que este fosse apresentado a eles no sábado. Para o Prof. Mauricio, isto é possível, 25 

basta que o grupo se organize. O problema seria o quórum no final de semana. A Profª. 26 

Paula sugeriu trazer os egressos do curso, para compartilhar experiências. O Prof. Maurício 27 

sugeriu a definição de uma data para incluir na agenda do departamento, de forma que o 28 

grupo possa ir se preparando. Os professores concordaram que a data de nove de 29 

novembro é a mais adequada. A Profª. Paula sugeriu consultar a Profª. Patrícia Vendramini 30 

antes de o grupo se organizar, pois esta atividade pode se relacionar com o seu projeto de 31 

extensão inserido no programa LASP. A professora poderia liderar o evento com o apoio do 32 

departamento. Como último recado, o Prof. Maurício ressaltou a importância de os 33 

professores da primeira fase entregarem as listas de chamada da primeira semana de aula 34 

à secretaria. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, 35 

 

94 
 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
88 

 

Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 1 

assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 31 de julho de 2013. 2 
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