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Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 14h15min, na sala 1 

145 da ESAG, reuniu-se o Departamento de Administração Pública da ESAG para 2 

reunião extraordinária, com as seguintes presenças: Aline Regina Santos, Daniel 3 

Moraes Pinheiro, Denilson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni 4 

Bogo, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria Carolina 5 

Martinez Andion, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Simone Ghisi 6 

Feuerschütte, Sulivan Desirée Fischer, Valério Alécio Turnes, Samantha Buglione, 7 

técnica Paula Eduarda Michels.  Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues (ausência 8 

justificada), Arnaldo José de Lima, Ivoneti da Silva Ramos (ausência justificada), 9 

José Francisco Salm Júnior (ausência justificada), Marcello Beckert Zapelini, 10 

Maurício Custódio Serafim (ausência justificada), Mauro Sérgio Boppré Goulart 11 

(ausência justificada), Micheline Gaia Hoffmann (ausência justificada), Rodrigo 12 

Bousfield, acad. Luiz Carlos Morfim Junior (titular), acad. Julio Volpato (suplente), 13 

acad. Willian Quadros da Silva (titular), acad. Rogério André Cléle (suplente). A 14 

Chefe do Departamento, Profª. Sulivan Desirée Fischer, iniciou a reunião solicitando 15 

inclusões de pauta. Foram incluídos os informes: i) Evento dos 50 anos da ESAG 16 

(Profª. Maria Carolina) e ii) Pesquisa de Percepção Cidadã (Profª. Paula). Em 17 

seguida, a Profª. Sulivan passou aos informes. 1. Informes: 1.1. Resultado 18 

Audiência Pública do CNE: A Profª. Sulivan informou que foram homologadas as 19 

Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para os cursos de Administração 20 

Pública durante Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação – CNE, no 21 

dia primeiro de outubro, em Brasília/DF, após indeferimento de um recurso contrário 22 

às mesmas. Haverá um cerimonial em novembro para divulgar o movimento. A 23 

Profª. Paula Schommer, que esteve presente na Audiência, assim como a Profª. 24 

Sulivan, relatou que o evento foi bem positivo e que foram reforçadas os diferenciais 25 

da área. Para a professora, a homologação das diretrizes é uma conquista, fruto de 26 

uma articulação entre professores e alunos, e não teria sido alcançada de outra 27 

forma. Ela explicou que o recurso contrário às Diretrizes não questionava o seu 28 

mérito acadêmico, mas estava preocupado que elas dificultassem o controle do 29 

registro profissional. A partir de agora há alguns desafios a vencer relacionados ao 30 

exercício profissional, à qualificação do campo, à interlocução com os entes e 31 

órgãos da Administração Pública, à adequação pelo MEC dos processos e 32 

instrumentos de avaliação e à ação articulada das Instituições de Ensino Superior 33 
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visando à inclusão dos cursos, como observou a Profª. Patrícia Vendramini em 1 

leitura de uma carta do campo de Públicas para divulgação junto à comunidade 2 

acadêmica e profissional. A Profª. Paula informou que há uma nova redação deste 3 

texto em que os desafios são elencados. 1.2. Resultado ENADE: A Profª. Sulivan 4 

informou que o Curso de Administração Pública da ESAG/UDESC obteve conceito 5 

máximo (cinco) no último ENADE. Para a professora, a notícia é motivo de 6 

comemoração. Ela solicitou à PROEN acesso aos números internos da avaliação 7 

para verificar os detalhes sobre o resultado e está aguardando retorno. A Profª. 8 

Paula observou que as Diretrizes curriculares próprias e o desempenho no ENADE 9 

são mais um argumento para os processos em tramitação no Conselho Universitário, 10 

de ampliação de vagas no curso da ESAG, do curso à distância, e da abertura do 11 

curso em Balneário Camboriú. A professora informou que o Diário Catarinense 12 

publicou uma notícia comparando os cursos de Administração da UFSC e da 13 

UDESC, mas sem fazer menção ao curso de Administração Pública. Para a 14 

professora, o grupo deve estar atento e assumir o papel de informar mais a 15 

sociedade, pois os jornalistas às vezes não têm conhecimento sobre o curso. 1.3. 16 

Procedimentos para prova de segunda chamada: A Profª. Sulivan incluiu este 17 

informe em função de contratempos ocorridos no último sábado, data de aplicação 18 

das provas de segunda chamada do curso de Administração Pública. Ela pediu a 19 

atenção dos professores para que entreguem as provas no departamento dentro do 20 

prazo, preferencialmente em mãos, em um envelope, para a técnica Paula Michels, 21 

de forma a haver tempo hábil para a organização das provas. A professora também 22 

pediu atenção para que os professores avisem aos alunos sobre a data da prova. 23 

Nos casos em que o pedido é indeferido ou o aluno não formalizou o pedido via 24 

secretaria, a realização da prova deve se dar por acordo do professor com o aluno, 25 

não sendo permitida a realização da prova no sábado para alunos que não 26 

estiverem na lista. A aplicação de provas no sábado será apenas para os pedidos 27 

que seguem os procedimentos e critérios da resolução, com aprovação da chefia do 28 

departamento. 1.4. Desligamento das professoras Deisiane Delfino e Melissa Ely 29 

Melo: A Profª. Sulivan informou sobre o desligamento da professora substituta 30 

Melissa Ely Melo, a contar de primeiro de outubro, em função de sua viagem para 31 

realizar doutorado sanduíche na Espanha, e da Profª. Deisiane Delfino, a partir do 32 

final deste semestre, também para realizar doutorado sanduíche na Espanha. A 33 
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professora ressaltou a colaboração bastante expressiva de ambas para o 1 

departamento no período em que lecionaram no curso. 1.5. PRAPEG: A Profª. 2 

Sulivan informou que as propostas de ações para o projeto de ensino contemplado 3 

no edital do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação – PRAPEG 2014 devem 4 

ser encaminhadas ao departamento até o dia vinte e quatro deste mês. Informou 5 

também que a Profª. Ivoneti Ramos, que esteve coordenando o projeto 6 

“Comunidade de Práticas” em 2012 e 2013, não estará à frente do mesmo no 7 

próximo ano, e que a Profª. Janice Bogo está interessada em assumir a 8 

coordenação. A professora reiterou o pedido para os demais professores se 9 

manifestarem até o dia vinte quatro para participar nas diferentes ações do projeto. 10 

O Prof. Daniel Pinheiro já manifestou seu interesse em continuar. As manifestações 11 

podem ser feitas a ela ou à Profª. Janice, para terem ciência de quem deseja dar 12 

continuidade às suas ações. 1.6. Evento dos 50 anos da ESAG: A Profª. Maria 13 

Carolina Andion informou que no próximo dia dezesseis de outubro a ESAG 14 

completará quarenta e nove anos, dando início ao ano de seu cinquentenário. Neste 15 

dia, haverá no auditório da ESAG um ciclo de painéis chamado “Raízes da ESAG – 16 

Histórias e Estórias”. Segundo a professora, a comissão responsável pela 17 

organização da programação comemorativa deste cinquentenário, presidida pelo 18 

Prof. José Carlos Kinchescki, pensou na organização desse evento para marcar a 19 

data com convidados que irão contar um pouco sobre a sua passagem na ESAG. A 20 

proposta é que haja liberação das turmas do primeiro e segundo termos de cada 21 

curso para o evento, com acompanhamento dos professores. No período da manhã, 22 

os painéis irão iniciar aproximadamente às dez horas, e irão contar com a 23 

participação do reitor e de pró-reitores. Desta forma, a Profª. Carolina conta com a 24 

contribuição dos departamentos para que as turmas participem do evento. Ela pediu 25 

para a técnica Paula Michels entrar em contato com os professores do primeiro e 26 

segundo termo, ausentes nessa reunião, para que haja confirmação até segunda-27 

feira. O convite será encaminhado a todos posteriormente. A Profª. Carolina 28 

informou ainda que neste ano do cinquentenário, a proposta é que todos os eventos 29 

realizados pela ESAG se utilizem da marca “ESAG 50 anos”, a contar do dia 30 

dezesseis. Tudo o que a Extensão e a Pesquisa forem programar neste ano, será 31 

incluído no escopo dos cinquenta anos. Para isto, em nome da equipe diretiva, ela 32 

também conta com o apoio de todos. Em seguida, a professora Carolina informou 33 
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sobre o Encontro de Extensão que será realizado nos dias sete e oito de novembro 1 

no CEFID/UDESC. Ela incentivou todos os envolvidos com a extensão a 2 

participarem e afirmou que é uma oportunidade de ver a riqueza desta universidade 3 

e trocar experiências. O Prof. Enio Spaniol também informou sobre um evento 4 

organizado pelos programas de extensão LASP e Habilis que irá acontecer no 5 

próximo dia dezessete, no auditório da ESAG. Trata-se de uma palestra ministrada 6 

pela Diretora Regional da ESAF/MG, Anna Carla Duarte Chrispim, sobre “O papel do 7 

Gestor Público no Século XXI e a Sustentabilidade Socioeconômica, Ambiental e 8 

Cultural”. Algumas turmas irão participar da palestra no período da manhã e na parte 9 

da tarde será aberta para secretários, municipalistas, funcionários públicos e 10 

interessados em geral. 1.7. Pesquisa Percepção Cidadã: A Profª. Paula informou 11 

sobre uma pesquisa de percepção cidadã que será realizada no âmbito do 12 

Programa de Extensão Observatório Floripa Cidadã, sendo iniciada neste ano dentro 13 

do projeto “Agir na Cidade”. Será um trabalho de campo de duas semanas, com 14 

participação de bolsistas de pesquisa e extensão como entrevistadores. A 15 

professora irá enviar um convite formal aos coordenadores de pesquisa, para que 16 

mobilizem seus bolsistas. Será uma primeira experiência e a proposta é realizá-la 17 

todos os anos, de forma a construir indicadores que possibilitem tomar um 18 

posicionamento frente aos debates da cidade. A pesquisa acompanha a questão do 19 

plano de metas e do primeiro ano de governo. A professora informou que o mesmo 20 

instrumento já foi aplicado em São Paulo e indicou que o Prof. Eduardo Jara está 21 

ajudando na parte estatística e a Profª. Alina Santos na divulgação. O Prof. Valério 22 

Turnes, que também é coordenador desta ação, manifestou seu desejo de criar este 23 

tipo de expertise de pesquisa de campo na ESAG. Ele reconhece que o grupo está 24 

apenas começando, mas acredita que a proposta é de em alguns anos ter sido 25 

criado algo novo na escola. Para ele, o sucesso desta visão de futuro depende desta 26 

ação atual. Para tanto, a colaboração dos bolsistas faz-se necessária. O professor 27 

esclareceu a importância dos entrevistadores serem bolsistas por causa da questão 28 

da responsabilização. Como últimos informes, a Profª. Sulivan informou que no 29 

próximo dia dezessete haverá reunião do Conselho Universitário, no qual haverá a 30 

apreciação do processo de ampliação de vagas para o Curso de Administração 31 

Pública da ESAG com abertura de turma no período noturno. Ela fez o convite para 32 

quem puder participar e afirmou ser importante a participação do departamento, por 33 
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ser um assunto de interesse do grupo. A Profª. Simone Feuerschütte informou que 1 

neste mesmo dia, à noite, está prevista a aula inaugural do novo curso de 2 

especialização para o Corpo de Bombeiros. Em seguida, a Profª. Sulivan passou às 3 

deliberações. 2. Aprovação das ações de extensão para 2014: Programa 4 

Observatório Floripa Cidadã (Coordenador: Valério Turnes): O Prof. Daniel 5 

Pinheiro apresentou seu parecer favorável à aprovação do Programa Observatório 6 

Floripa Cidadã, coordenado pelo Prof. Valério Turnes. Em discussão e votação, o 7 

voto do relator Prof. Daniel Pinheiro foi aprovado por unanimidade. Programa 8 

HABILIS FINANCeCON – Ateliê de Economia e Finanças (Coordenadora: 9 

Ivoneti Ramos): O Prof. Enio Spaniol apresentou seu parecer favorável à aprovação 10 

do Programa HABILIS FINANCeCON – Ateliê de Economia e Finanças, coordenado 11 

pela Profª. Ivoneti Ramos e composto pelos projetos “Bússola Municipal”, 12 

coordenado pela Profª. Ivoneti, “Decifra - D$”, também coordenado pela Profª. 13 

Ivoneti, e “ESAG Kids”, coordenado pelo Prof. Eduardo Jara. Em discussão e 14 

votação, o voto do relator Prof. Enio Spaniol foi aprovado por unanimidade. 15 

Programa Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos - LASP 16 

(Coordenadora: Patrícia Vendramini): A Profª. Luciana Ronconi apresentou seu 17 

parecer favorável à aprovação do Programa Laboratório de Aprendizagem em 18 

Serviços Públicos - LASP, coordenado pela Profª. Patrícia Vendramini e composto 19 

pelos projetos “Conexão com o Futuro”, coordenado pela Profª. Patrícia, 20 

“Comunicação entre a Administração Pública e a Sociedade: rádio, televisão e redes 21 

sociais”, coordenado pelo Prof. Enio Spaniol, e “Laboratório de Consultoria de 22 

Procedimentos em Serviços Públicos”, coordenado pela Profª. Sulivan Fischer. Em 23 

discussão e votação, o voto da relatora Profª. Luciana foi aprovado por unanimidade. 24 

Programa ESAG Comunidade (Coordenadora: Maria Carolina Andion): A Profª. 25 

Janice Bogo apresentou seu parecer favorável à aprovação do Programa ESAG 26 

Comunidade, coordenado pela Profª. Maria Carolina Andion e composto pelos 27 

projetos “Redes Sociais”, coordenado pela Profª. Maria Carolina, “Cidadania é 28 

Direito”, coordenado pela Profª. Denise Pinheiro, e “ESAG Socioambiental”, 29 

coordenado pelo Prof. Daniel Pinheiro. Em discussão e votação, o voto da relatora 30 

Profª. Janice foi aprovado por unanimidade. 3. Inclusão de c/h em projeto de 31 

pesquisa do Prof. Enio: A Profª. Sulivan apresentou o pedido do Prof. Enio Spaniol 32 

de inclusão de dez horas em pesquisa para a professora Samantha Buglione, no 33 
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projeto “O mercado imobiliário no Distrito-Sede de Florianópolis na perspectiva da 1 

Nova Sociologia Econômica”, coordenado por ele. A inclusão da professora 2 

substituta se pauta na autorização da PROEN, que permite professores subsitutos 3 

alocarem carga horária para projetos de extensão sem ônus e pesquisa sem bolsista 4 

remunerado, desde que envolvam alunos do curso de Administração Pública de 5 

Balneário Camboriú, respeitando a carga horária máxima de quinze horas no total. O 6 

professor solicitou também inclusão de carga horária para a professora Deisiane 7 

Delfino, mas foi esclarecido que a mesma não utilizará a carga horária, uma vez que 8 

irá se desligar no final deste semestre. Em discussão e votação, a inclusão de dez 9 

horas para a Profª. Samantha Buglione no projeto do Prof. Enio foi aprovada por 10 

unanimidade. 4. Aprovação do Projeto de Curso de extensão: Programa de 11 

Atualização de Gestores para o Desenvolvimento Municipal (Coordenadora: 12 

Aline Regina Santos): O Prof. Valério Turnes, relator do projeto, informou que o 13 

Curso de Extensão “Programa de Atualização de Gestores para o Desenvolvimento 14 

Municipal”, coordenado pela Profª. Aline Regina Santos, objetiva capacitar quarenta 15 

e dois gestores estratégicos (secretários e diretores gerais) da Prefeitura do 16 

Município de Blumenau, com duração de um ano e carga horária total de duzentas e 17 

quarenta e oito horas. Ele apresentou seu parecer favorável à aprovação do curso. 18 

Em discussão, a Profª. Carolina explicou sobre a proposição do curso e afirmou 19 

acreditar no bom desdobramento desta ação, que busca atender as demandas da 20 

sociedade. Em votação, o voto do relator Prof. Valério foi aprovado por unanimidade. 21 

5. Aprovação dos PTIs 2014.1: Primeiramente, a Profª. Sulivan informou sobre a 22 

oferta de disciplinas extras em Balneário Camboriú e que haverá uma reunião na 23 

próxima terça-feira, no local, para definir quais disciplinas serão ofertadas. Os 24 

professores que precisarem de carga horária ou tiverem interesse serão 25 

consultados. Em seguida, a professora apresentou os Planos de Trabalho 26 

Individuais dos professores do departamento para o semestre 2014.1. Em discussão 27 

e votação, com exceção dos PTIs dos professores Janice Bogo (por pendência na 28 

carga horária de ensino), Mauro Goulart (por pendência na carga horária e pelo 29 

projeto de pesquisa em diligência) e Arnaldo Lima (por não ter sido apresentado até 30 

o momento desta reunião), que serão adequados para posterior aprovação, os 31 

demais foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a 32 

presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 33 
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presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 1 

Departamento. Florianópolis, 10 de outubro de 2013.  2 
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