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

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, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, Leonardo 4 

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

Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, Sulivan Desirée Fischer, Valério Alécio Turnes, 6 

Luiz Ricardo de Souza, Paula Eduarda Michels. Ausências: Arnaldo José de Lima, Denilson 7 

Sell (ausência justificada), José Francisco Salm Júnior (ausência justificada); Mauro Sérgio 8 

Boppré Goulart, Micheline Haia Hoffmann (ausência justificada), Patrícia Vendramini 9 

(ausência justificada), Paula Chies Schommer (ausência justificada), Rodrigo Bousfield 10 

(ausência justificada), Simone Ghisi Feuerschütte (ausência justificada), acad. Luiz Carlos 11 

Morfim Junior (titular), acad. Julio Volpato (suplente), acad. Willian Quadros da Silva (titular), 12 

acad. Rogério André Cléle (suplente). A Chefe do Departamento, Profª. Sulivan Desirée 13 

Fischer, iniciou a reunião solicitando inclusões de pauta. Foram incluídos os seguintes itens: 14 

i) Orientações de Estágio, ii) Alteração na carga horária de pesquisa, pela Profª. Emiliana 15 

Debetir, e iii) PROEXT e Grupo Conviver, pela Profª. Ivoneti Ramos. A Profª. Maria Carolina 16 

Andion solicitou inversão de pauta para que ela pudesse fazer seus dois relatos no início da 17 

reunião, sendo estes a homologação dos relatórios de pesquisa do projeto de pesquisa do 18 

Prof. Leonardo e a aprovação do afastamento para viagem internacional do Prof. José Salm 19 

Jr. As solicitações foram aprovadas. Em seguida, a Profª. Sulivan passou aos assuntos 20 

gerais. 1. Assuntos Gerais. 1.1. Vestibular de inverno 2014: A Profª. Sulivan informou que 21 

foi solicitada inclusão da turma de Administração Pública no período noturno no próximo 22 

vestibular da UDESC, com início das aulas no semestre 2014-2. 1.2. Aprovação do curso 23 

EaD no CONSUNI: A Profª. Aline Santos informou que a discussão sobre o projeto do curso 24 

de Administração Pública na modalidade à distância, vinculado ao programa Universidade 25 

Aberta do Brasil, foi favorável no Conselho Universitário - CONSUNI, com posições positivas 26 

da reitoria que estimulavam outros centros a utilizarem a mesma proposta. Os conselheiros 27 

mostraram-se solidários com o projeto e a Profª. Aline percebeu os outros centros 28 

mobilizados em trabalhar com o ensino à distância. A Profª. Ivoneti sugeriu renovar a 29 

comissão de professores do departamento para a ampliação do curso neste formato. O Prof. 30 

Arnaldo pediu a ela que continuasse em função dos contatos que ela já tem, então ela 31 

pretende continuar, mas abriu a comissão para outros professores que têm interesse em 32 

participar. A Profª. Ana Paula Rodrigues afirmou que deseja continuar na comissão. A Profª. 33 

Sulivan também pode participar para acompanhar a discussão. A Profª. Ivoneti informou que 34 

o Marcello Ferreira, da Coordenação Geral de Programas e Cursos em Ensino à Distância 35 

da CAPES virá fazer uma reunião com o grupo para inteirar os professores sobre o 36 
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programa. 1.3. Orientações de Estágio: A Profª. Emiliana Debetir apresentou a demanda 1 

inicial do semestre em Estágio Curricular Supervisionado I: trinta e cinco alunos em 2 

Florianópolis e vinte e dois alunos em Balneário Camboriú, com nove vagas disponíveis por 3 

professores efetivos. Como pontos para reflexão, a professora trouxe a prioridade de 4 

orientação de mestrandos por parte de alguns professores e a abertura do curso noturno, 5 

que irá gerar uma demanda maior. Ela fez uma sensibilização com os professores e a 6 

demanda foi atendida, porém percebeu que há uma discrepância no número de alunos 7 

orientados entre os professores. Ela apresentou um levantamento da quantidade atual de 8 

orientandos por professor, alguns com muitos alunos, outros com poucos. Em conversa com 9 

a Profª. Maria Aparecida Pascale, Coordenadora de Estágio, foi decidido fazer um 10 

remanejamento de alguns alunos, priorizando os professores efetivos que estão com vagas 11 

abertas para orientação. Em seguida, a Profª. Emiliana apresentou o levantamento dos 12 

alunos que desistem frequentemente e são reprovados no estágio, citando o nome de 13 

quatro alunos. Ela pediu aos professores que já orientaram estes alunos para redigirem um 14 

pequeno documento sobre como foi essa experiência, para subsidiar ações da 15 

coordenação. Por fim, a professora apresentou o nome dos alunos que ainda estão sem 16 

orientação e lembrou os professores sobre a resolução 029/2009 do CONSUNI, que rege 17 

sobre a ocupação docente e regulamenta que o professor pode orientar até cinco alunos por 18 

semestre. A Profª. Sulivan reforça a questão do equilíbrio e do atendimento à Resolução e 19 

observou ainda que deve ser dada prioridade aos alunos que estão realizando o estágio 20 

pela primeira vez, e depois aos reincidentes, que já tiveram a oportunidade de realizar seu 21 

estágio. Ela sugeriu ao Prof. Daniel Pinheiro, que possui um grande número de orientandos, 22 

que ele imponha limite no momento de aceitar as orientações, para atender a Resolução e 23 

não ficar sobrecarregado, talvez indicando ao aluno que procure outro professor. Outro 24 

aspecto para o qual ela chamou atenção foi o da situação de alunos matriculados que não 25 

procuraram orientador ainda, o que dificulta a distribuição das orientações. A Profª. Emiliana 26 

relembrou que houve uma reunião da coordenação de estágio com os alunos no final do 27 

último semestre, para que eles já fossem procurando seus possíveis orientadores. 1.4. 28 

Projeto GESPÚBLICA: Uma gestão por excelência (5º termo): A Profª. Sulivan informou 29 

que a turma do 5º termo está organizando uma palestra com a professora Alice Castro, com 30 

o objetivo de apresentar o Gespública para os alunos e disseminar os conhecimentos sobre 31 

o tema. Este é um projeto realizado em conjunto com os professores Leonardo Secchi e 32 

Patrícia Vendramini. Outras turmas também podem participar da palestra, que será 33 

realizada no dia nove de abril, às nove horas, no auditório da ESAG. O Prof. Maurício 34 

questionou por que os representantes discentes do departamento não estão participando 35 

das reuniões. A Profª. Sulivan explicou que os atuais representantes não respondem às 36 
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convocações e que nenhuma medida pode ser tomada. Seus mandatos terminam em maio, 1 

então é preciso aguardar.  1.5. Edital PROEXT e Grupo CONVIVER: A Profª. Ivoneti 2 

informou sobre o Edital PROEXT para ações de extensão. Os programas dos professores 3 

Janice Bogo e Valério Turnes foram aprovados neste edital para 2014, e agora está aberto o 4 

edital para 2015, com prazo para envio até o dia dezoito de abril. Os interessados podem 5 

procurá-la na sala da Direção de Extensão para enquadrar os seus projetos no edital. 6 

Segundo a Profª. Ivoneti, com os programas que estão concorrendo este ano, o centro 7 

concorre a sete mil reais externos. Pode haver cortes ou não haver aprovação, mas os 8 

professores podem tentar novamente para o ano que vem e levar um grupo maior para 9 

2016. Em seguida, a Profª. Ivoneti convidou a todos para participar do Grupo Conviver. A 10 

professora Emiliana Debetir e a técnica Paula Michels já manifestaram interesse. A portaria 11 

de composição do grupo sairá na próxima semana e os professores têm até sexta-feira para 12 

indicar interesse na participação. Após este informe, o Prof. Enio falou sobre o programa de 13 

TV Conexão Pública, organizado com a Profª. Paula Schommer. Ele sugeriu incluir na 14 

programação quatro programas para cada grupo de pesquisa da ESAG, que ficariam sob 15 

responsabilidade destes. Ele irá enviar um e-mail para que seja feita uma agenda e os 16 

grupos possam organizar os participantes e temas. Em seguida, a Profª. Sulivan passou às 17 

deliberações. 2. Deliberações: 2.1. Aprovação da ata anterior: A Profª. Sulivan submeteu 18 

a ata da reunião de dezenove de fevereiro de dois mil e catorze aos presentes. Em 19 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2. Homologação dos 20 

relatórios parciais do projeto de pesquisa do Prof. Leonardo Secchi: A Profª. Sulivan 21 

apresentou para homologação os pareceres da Profª. Maria Carolina Martinez Andion, 22 

favoráveis à aprovação dos relatórios parciais das bolsistas Letícia Elena Ito e Juliana Kulpa 23 

Feijó na pesquisa “Nível de participação em arenas deliberativas: estudo quase-24 

experimental sobre fatores determinantes”, coordenada pelo Prof. Leonardo Secchi. Os 25 

relatórios foram aprovados ad referendum por não terem sido apresentados na última 26 

reunião. Em discussão e votação, os mesmos foram homologados por unanimidade. 2.3. 27 

Aprovação do relatório final da pesquisa da Profª. Patrícia Vendramini e da bolsista 28 

Isabela Coan: O Prof. Marcello Zapelini apresentou seu parecer favorável à aprovação dos 29 

relatórios da Profª. Patrícia Vendramini e da bolsista Isabela Coan na pesquisa “As 30 

competências dos egressos do curso de Administração Pública da Esag-Udesc”. Em 31 

discussão e votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade. 2.4. Aprovação dos 32 

relatórios finais das ações de extensão 2013: A Profª. Sulivan passou a palavra aos 33 

relatores dos relatórios finais de extensão 2013. Programa HABILIS (Coordenadora: 34 

Ivoneti Ramos): O Prof. Valério Turnes apresentou seu parecer favorável à aprovação do 35 

relatório final do Programa Habilis e dos projetos que o compõem. Em discussão e votação, 36 
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o mesmo foi aprovado por unanimidade. Programa ESAG Comunidade (Coordenador: 1 

Daniel Pinheiro): A Profª. Ivoneti Ramos apresentou seu parecer favorável à aprovação do 2 

relatório final do Programa ESAG Comunidade e dos projetos que o compõem. Em 3 

discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Programa LASP 4 

(Coordenadora: Patrícia Vendramini): A Profª. Emiliana Debetir apresentou seu parecer 5 

favorável à aprovação do relatório final do Programa LASP e dos projetos que o compõem. 6 

Ela fez alguns apontamentos em seu parecer, como sugestões apenas. Em discussão e 7 

votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto Cartilhas e Artigos: divulgação 8 

de resultados (Coordenadora: Emiliana Debetir): A Profª. Janice Bogo leu o parecer da 9 

Profª. Ana Paula Rodrigues, que colocou o projeto Cartilhas e Artigos em diligência para que 10 

sejam feitos alguns ajustes. 2.5. Aprovação do relatório final do Projeto Comunidade de 11 

Práticas – PRAPEG 2013 (Coordenadora: Ivoneti Ramos): A Profª. Janice Bogo 12 

apresentou seu parecer favorável ao relatório final do projeto Comunidade de Práticas, 13 

coordenado pela Profª. Ivoneti Ramos e alocado no PRAPEG 2013. O projeto contou com a 14 

realização de um debate ‘Café no DAP’ sobre sustentabilidade, quatro oficinas pedagógicas 15 

e uma palestra sobre educação fiscal e sustentabilidade ambiental. Os recursos disponíveis 16 

somaram R$10.000,00. Destes recursos, houve uma sobra de R$6.159,35. Em discussão e 17 

votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 2.6.  Transferência de Lotação do Prof. 18 

Mauro Goulart da ESAG/UDESC para a FAED/UDESC: O Prof. Leonardo Secchi, relator 19 

do processo de transferência de lotação do Prof. Mauro Sérgio Boppré Goulart da 20 

ESAG/UDESC, apresentou seu parecer contendo o histórico e a análise do pedido. 21 

Histórico: O Prof. Mauro Sérgio Boppré Goulart transferiu-se do Centro de Ciências 22 

Humanas e da Educação (FAED) para o Centro de Ciências da Administração e 23 

Socioeconômicas (ESAG) em 2008, sendo lotado no Departamento de Administração 24 

Pública (DAP). Desde 2008, o Prof. Mauro desempenhou suas atividades de ensino, 25 

pesquisa e extensão na ESAG, tendo colaborado por vários semestres em disciplinas dos 26 

cursos de graduação, e orientações discentes. Ademais, o  Prof. Mauro Goulart foi um dos 27 

docentes contemplados na UDESC para a capacitação docente no Programa de Doutorado 28 

Interinstitucional em Administração (DINTER), na Universidade Federal da Bahia. Após 29 

conclusão do DINTER, o Prof. Mauro Goulart reorientou seus interesses de pesquisa para a 30 

área de ciências da informação, e passou a considerar a possibilidade de regresso ao seu 31 

Centro de origem para atuação junto ao Departamento de Biblioteconomia e Gestão da 32 

Informação (DBIB). Para que a transferência de lotação se efetive, o prof. Mauro Boppré 33 

necessita de aquiescência dos Departamentos envolvidos, e para tanto abriu o presente 34 

processo de transferência de lotação em 10 de fevereiro de 2014. Análise: Segundo o 35 

Estatuto da UDESC em seu Art. 2º, “é permitida a transferência de docentes entre 36 
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Departamentos, desde que requerida pelo docente, com a aquiescência dos Departamentos 1 

envolvidos e homologação pelos Conselhos de Centro, mantendo-se o nível já atingido na 2 

carreira, e observados os interesses de ensino, pesquisa e da extensão”. Para o 3 

Departamento de Administração Pública (DAP), não há prejuízo com esta transferência, pois 4 

o número de vagas docentes está vinculado ao Projeto Político Pedagógico do curso, não 5 

havendo, portanto, perda de vaga. Conforme informação repassada pela Chefia de 6 

Departamento, caso aprovada a transferência do Prof. Mauro Goulart a atual atividade de 7 

docente da disciplina de Contabilidade Pública passaria a ser desempenhada por professor 8 

substituto, sem prejuízos ao Departamento. A única possibilidade de prejuízo ao DAP seria 9 

se a transferência de Lotação no decorrer do semestre letivo 2014/1 acarretasse em 10 

interrupção da oferta didática do Prof. Mauro Goulart aos alunos de Administração Pública. 11 

No entanto, as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual do prof. Mauro Goulart 12 

para o semestre 2014-1 estão em andamento regular, e deverão continuar dentro de sua 13 

normalidade até o fim do semestre, observando os interesses de ensino, pesquisa e 14 

extensão do DAP e da UDESC. Diante do exposto, o Prof. Leonardo Secchi mostrou-se 15 

favorável à aprovação da transferência de lotação do Prof. Mauro Goulart. Em discussão, a 16 

Profª. Janice questionou se haverá possibilidade de abrir concurso público após a saída do 17 

Prof. Mauro. A Profª. Sulivan informou que por enquanto a disciplina será coberta por 18 

professor substituto. O centro deve aguardar, pois a abertura de vagas de concurso público 19 

é definida pela PROEN de acordo com o plano de desenvolvimento da universidade. A 20 

Profª. Sulivan informou que o departamento tem alternativas: há uma professora substituta 21 

que já está atuando em Balneário Camboriú e um professor efetivo da área, recentemente 22 

lotado no Departamento de Administração Empresarial. A Profª. Luciana questionou se não 23 

seria adequado coloca no parecer do Prof. Leonardo que a transferência é aprovada 24 

somente após o término do semestre, para não comprometer a disciplina de Contabilidade 25 

Pública. Esclareceu-se que o pedido está sendo aprovado na data desta reunião e que 26 

ainda irá tramitar em outras instâncias. O professor deve cumprir com as atividades de seu 27 

PTI para o semestre, no qual consta a disciplina de Contabilidade Pública. Em votação, o 28 

pedido de transferência de lotação do Prof. Mauro Goulart foi aprovado por unanimidade. 29 

2.7. Aprovação do pedido de afastamento para viagem internacional do Prof. José 30 

Salm Jr: A Profª. Sulivan leu o relato da Profª. Maria Carolina Anion com parecer favorável à 31 

aprovação do pedido de afastamento para viagem internacional do Prof. José Salm Jr.. O 32 

professor irá realizar visita técnica na sede da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, 33 

na Suíça, pelo período de 31 de março a 03 de abril de 2014. Em discussão e votação, o 34 

pedido foi aprovado por unanimidade. 2.8. Aprovação do pedido de afastamento para 35 

viagem internacional da Profa. Luciana Ronconi e 2.9. Aprovação do pedido de 36 
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afastamento para viagem internacional da Profa. Maria Carolina Andion: A Profa. Aline 1 

Santos apresentou seu parecer favorável aos pedidos de afastamento para viagem 2 

internacional das professoras Luciana Ronconi e Maria Carolina Andion, para participar de 3 

eventos na Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, no período de 01 a 10 de maio de 4 

2014. Em discussão e votação, os dois pedidos foram aprovados por unanimidade. 2.10. 5 

Solicitação de Licença Prêmio do Prof. Leonardo Secchi: A técnica Paula Michels 6 

apresentou seu parecer favorável à solicitação de licença prêmio do Prof. Leonardo Secchi, 7 

para usufruto no período de 06 de junho a 05 de julho de 2014, totalizando trinta dias. Em 8 

discussão e votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.11. Aprovação do 9 

pedido de afastamento para estágio pós-doutoral do Prof. Leonardo Secchi: A Profª. 10 

Luciana Ronconi apresentou seu parecer favorável à aprovação do pedido de afastamento 11 

para estágio pós-doutoral na Universidade Wisconsin, EUA, do Prof. Leonardo Secchi. O 12 

afastamento se dará no período de 06 de outubro de 2014 a 30 de junho de 2015 e está 13 

previsto no Plano Institucional de Qualificação Docente – PIQD para o biênio 2014-2015. A 14 

Profª. Luciana informou que alguns documentos serão incorporados ao processo após a 15 

aprovação, juntamente com o departamento. Em discussão e votação, o pedido de 16 

afastamento do Prof. Leonardo Secchi foi aprovado por unanimidade. 2.12. Alteração na 17 

carga horária de pesquisa da Profª. Emiliana Debetir: O Prof. Valério leu a solicitação da 18 

Profª. Emiliana Debetir, que já havia se ausentado da reunião. A professora solicita exclusão 19 

de sua participação no projeto de pesquisa “Estratégias de Sustentabilidade e sua Relação 20 

na Construção de Vínculos dos Indivíduos com as Organizações” (06h) e inclusão no 21 

Programa de Extensão Observatório Floripa Cidadã (04h), pela temática estar mais de 22 

acordo com sua área de atuação. A professora também irá aumentar sua carga horária para 23 

orientação de estágio (02h), em função da demanda de alunos em Estágio Curricular 24 

Supervisionado do curso. Os coordenadores do projeto de pesquisa e do programa de 25 

extensão já estão cientes da alteração. A Profª. Sulivan esclareceu que a Profª. Emiliana 26 

procurou a coordenação para apresentar esta alteração e foi orientada a apresentar seu 27 

pedido no departamento. Em discussão e votação, a alteração de carga horária foi aprovada 28 

por unanimidade. Após a votação, o Prof. Maurício solicitou uma nova inclusão de pauta, 29 

também sobre alteração de carga horária em pesquisa, conforme segue. 2.13. Alteração na 30 

carga horária de pesquisa do Prof. Maurício Serafim: O Prof. Maurício solicitou redução 31 

de 16h para 6h em seu projeto de pesquisa intitulado “Capital social dos empreendedores 32 

da indústria criativa da região sul do Brasil”, por ter assumido a função de Coordenador do 33 

Mestrado. Em discussão e votação, a alteração de carga horária foi aprovada por 34 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, 35 
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Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 1 

assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 20 de março de 2014. 2 
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