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Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, às 14h15min, na sala 1 

146 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração Pública da ESAG, 2 

com as seguintes presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel 3 

Moraes Pinheiro, Denilson Sell, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni 4 

Bogo, José Francisco Salm Júnior, Marcello Beckert Zapelini, Maria Carolina Martinez 5 

Andion, Maurício Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula 6 

Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Sulivan Desirée Fischer, técnica Paula Eduarda 7 

Michels. Ausências: Arnaldo José de Lima, Emiliana Debetir (ausência justificada), Leonardo 8 

Secchi (licença para concorrer a cargo eletivo), Luciana Francisco de Abreu Ronconi 9 

(ausência justificada) Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento – processo nº 10 

12495/2014), Simone Ghisi Feuerschütte (ausência justificada), Valério Alécio Turnes. A 11 

Chefe do Departamento, Profª. Sulivan Desirée Fischer, iniciou a reunião solicitando 12 

inclusões de pauta. Foram incluídos os seguintes itens: i) Situação de aluna estrangeira com 13 

dificuldades de aprendizagem em sala de aula e ii) Questão sobre PTI, ambos pelo Prof. 14 

Rodrigo Bousfield. Em seguida, a Profª. Sulivan passou aos assuntos gerais. 1. Assuntos 15 

Gerais: 1.1. Evento Estágio (02/09): A Profª. Sulivan informou sobre um evento que está 16 

sendo organizado pelo departamento juntamente com a coordenação de estágio da ESAG. 17 

Trata-se de um evento voltado aos alunos que irão ingressar no Estágio Curricular 18 

Supervisionado no próximo semestre, para que eles possam adiantar a definição de seus 19 

professores orientadores. Segundo a Profª. Sulivan, este é um esforço para atender à 20 

exigência da PROEN quanto à definição prévia dos orientandos no Plano de Ocupação 21 

Docente dos professores. Ela pediu aos professores que acompanhem suas turmas do 22 

sexto e do sétimo termo até o Auditório no dia dois de setembro, para participação no 23 

evento. O primeiro período será dedicado aos alunos que irão ingressar no Estágio, com 24 

orientações gerais da coordenação, e no segundo período, haverá uma socialização dos 25 

resultados de estágio de alunos que já concluíram o Estágio II e que foram indicados por 26 

professores do curso. A coordenação de estágio já fez contato com estes alunos e está 27 

aguardando resposta para confirmação da participação.  Essas apresentações poderão 28 

servir de referência para os alunos que estão ingressando no Estágio. A Profª. Patrícia 29 

Vendramini perguntou se o evento será institucionalizado para ocorrer todos os semestres, e 30 

acrescentou que é um momento importante para valorizar as experiências dos alunos no 31 

estágio. A Profª. Sulivan respondeu positivamente.  1.2. Evento em Comemoração aos 10 32 

anos do DAP: A Profª. Sulivan informou, antecipadamente, sobre um conjunto de palestras 33 

que está sendo organizado na ESAG no mês de setembro para comemorar os vinte e um 34 

anos da Esag Jr., os cinquenta anos da ESAG e os dez anos do Departamento de 35 

Administração Pública. O evento ocorrerá nos dias quinze, dezesseis e dezessete de 36 
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setembro. O dia quinze será voltado para o curso de Administração Pública, com palestra já 1 

marcada pela ESAG Jr. na área de Administração Pública e com uma atividade que está 2 

sendo planejada pela coordenação para tentar resgatar um pouco a memória do curso, com 3 

fotos das turmas de formandos e de outros momentos do curso. A Profª. Sulivan informou 4 

que os membros das comissões de formatura já foram contatados para enviar uma foto da 5 

turma para o DAP. Ela irá enviar e-mail aos professores com mais detalhes sobre como o 6 

evento, cuja proposta ainda é recente. 1.3. Minicurso de Capacitação – Enfoque 7 

Participativo no Trabalho com e em grupos: A Profª. Sulivan passou a palavra à Profa. 8 

Janice Bogo, coordenadora do projeto de ensino “Comunidade de Práticas”, alocado no 9 

PRAPEG 2014. A Profª. Janice relembrou a todos sobre o PRAPEG – Programa de Apoio 10 

ao Ensino de Graduação, que oferece recursos voltados ao Ensino, principalmente para a 11 

capacitação dos professores. A professora informou sobre o minicurso de capacitação 12 

intitulado “Enfoque Participativo no Trabalho com e em grupos” que será realizado na ESAG 13 

no dia vinte e oito de agosto, das treze às dezenove horas, com o ministrante Sérgio 14 

Cordioli, referência nacional no assunto. Ela incentivou a participação dos professores no 15 

evento e informou que as inscrições foram abertas primeiramente aos professores do 16 

departamento, em seguida aos demais departamentos da ESAG, e agora também aos 17 

demais professores da UDESC, com o objetivo de preencher todas as vagas disponíveis do 18 

minicurso e fazer bom uso do recurso e desta oportunidade. A Profª. Janice agradeceu aos 19 

professores Ivoneti, Daniel e Sulivan pelo apoio na realização dessa atividade e reforçou 20 

mais uma vez o convite a todos. Antes de passar a palavra ao Prof. Rodrigo para o próximo 21 

assunto, a Profª. Sulivan informou que a Profª. Ana Paula Menezes, Diretora de Ensino da 22 

ESAG, irá marcar uma reunião com a Pró-Reitoria de Ensino para tratar da questão dos 23 

PTIs, para a qual todos serão convidados. A Profª. Sulivan passará informações sobre esta 24 

reunião na próxima semana. 1.4. Questão sobre PTI: O Prof. Rodrigo Bousfield solicitou a 25 

inclusão deste item de pauta para trazer esclarecimentos sobre o seu posicionamento em 26 

relação ao preenchimento do PTI. Ele falou da jornada de quarenta horas: se o professor 27 

trabalha mais do que quarenta horas, a universidade não paga por estas horas extras, 28 

diferentemente de outros órgãos públicos. Ele pensou, como forma de manifestação, em 29 

não assinar o PTI, numa atitude coletiva dos professores, uma vez que o PTI não retrata a 30 

realidade do trabalho do professor. O Prof. Rodrigo frisou que a resolução da UDESC que 31 

rege a ocupação docente não tem força de legislação. Ele afirmou também que os 32 

professores do DAP deveriam adotar a mesma prática que o Departamento de 33 

Administração Empresarial: os professores individualmente não assinam seu PTIs, é o chefe 34 

de departamento quem assina. Dessa forma, quando quiserem clamar por seus direitos, ao 35 

trabalhar mais que quarenta horas, os professores têm a “porta aberta”, já que não 36 

 

012 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
011 

 

assinaram seus PTIs. A Profª. Sulivan afirmou que desconhecia este fato. Em sua opinião, 1 

algumas questões devem ser relativizadas, pois, por exemplo, a participação na reunião do 2 

Departamento está dentre as atribuições do professor, mas sua ausência não está sendo 3 

descontada na prática. Para a Profª. Sulivan, a carga horária do professor é complexa, cada 4 

um deve se organizar e atentar para uma jornada de quarenta horas. O Prof. Rodrigo 5 

reforçou que o que está querendo dizer é que o grupo deve unir-se em uma ação mais 6 

conjunta para se defender frente a uma condição que lhes é adversa. No decorrer do 7 

semestre surgem novas atividades aos professores, como alunos buscando orientação de 8 

estágio, e neste caso o professor precisa reduzir a carga horária permitida ao mínimo no PTI 9 

para atender as quarenta horas. O Prof. Maurício Serafim concordou que esta questão deve 10 

ser discutida e compreendida. Houve um semestre em que ele contabilizou sua carga 11 

horária real, que chegou ao número efetivo de cinquenta e seis horas. Ele concorda que o 12 

PTI não retrata, então, a realidade do professor. Deu outro exemplo, de quando foi 13 

convocado para analisar uma sindicância, algo que requer bastante tempo e dedicação do 14 

professor, sendo que a universidade não paga nenhum valor adicional para isso. De certa 15 

forma, muitos professores fazem voluntariado na universidade. As professoras Aline e 16 

Janice concordaram com a fala do Prof. Maurício. A Profª. Paula acrescentou a questão da 17 

participação em bancas e comissões científicas externas, que não são remuneradas, apesar 18 

de ser um trabalho exigente que requer bastante tempo. Ela afirmou que este é um 19 

problema da cultura acadêmica, não apenas da UDESC. Para o Prof. Maurício, a questão é 20 

que estas atividades adicionais não estão previstas no PTI. A Profª. Sulivan afirmou que 21 

esta questão do PTI não é nova e, em sua opinião, pode não ter solução, em razão da 22 

natureza da profissão do professor. Para ela, a saída talvez não esteja exatamente no PTI, 23 

mas na Dedicação Exclusiva, que passa a oferecer uma remuneração mais significativa ao 24 

professor, possibilitando que este se dedique mais  à universidade. Em relação ao PTI, a 25 

Profª. Sulivan reforçou que haverá uma reunião com a Reitoria em breve e que os 26 

professores serão comunicados. 1.5. Situação de aluna estrangeira com dificuldades de 27 

aprendizagem em sala de aula: O Prof. Rodrigo explicou sobre o caso de uma aluna 28 

estrangeira, vinda por transferência externa, que está apresentando dificuldades de 29 

aprendizagem em sala de aula. Ele gostaria de saber como os demais professores estão 30 

lidando com a situação e qual tem sido o desempenho da aluna nas outras disciplinas, pois 31 

na sua disciplina ela está tendo muita dificuldade. O professor propôs fazer uma avaliação 32 

oral com a aluna, em busca de alguma solução para avaliá-la. A Profª. Ana Paula disse que 33 

em sua disciplina a aluna apresentou um bom desempenho, até melhor do que outros 34 

alunos, mas que apresentava sim dificuldades na compreensão do conteúdo ministrado em 35 

aula. Para o Prof. Rodrigo, o problema da aluna não está apenas na compreensão do 36 
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idioma; é, mais do que isso, uma questão cognitiva. Seria preciso decidir como tratar esta 1 

questão. O professor pensou em fazer uma avaliação diferenciada com a aluna, se o 2 

departamento consentir. A Profª. Sulivan afirmou que levará esta situação para a comissão 3 

de ensino do centro para ver de que forma o departamento pode lidar com ela. Ela dará 4 

retorno sobre o assunto. 2. Deliberações: 2.1. Aprovação da ata anterior: A Profª. Sulivan 5 

submeteu a ata da reunião de trinta e um de julho de dois mil e catorze aos presentes. Em 6 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2. Homologação do Relatório 7 

de Pesquisa do Prof. Enio Spaniol: A Profª. Ivoneti Ramos leu seu parecer, aprovado ad 8 

referendum pela chefe do departamento, com voto favorável à aprovação do Relatório Final 9 

do Projeto de Pesquisa intitulado “O Mercado Imobiliário no Distrito-sede de Florianópolis na 10 

perspectiva da Nova Sociologia Econômica”, coordenado pelo Prof. Enio Spaniol, incluindo 11 

os relatórios finais das bolsistas Natália Cristina Bottamedi Nunes e Yasmim Fernandes de 12 

Souza. Em discussão e votação, o parecer da Profª. Ivoneti foi homologado por 13 

unanimidade. 2.3. Afastamento para viagem internacional da Profa. Luciana Ronconi: A 14 

Profª. Paula Schommer apresentou seu parecer favorável à aprovação do pedido de viagem 15 

internacional da Profª. Luciana Francisco de Abreu Ronconi para participar da TMS Algave 16 

2014 Management Studies International Conference, em Olhão, Algarve; e de seminário 17 

junto à Universidade de Lisboa e à Universidade de Aveiro, em Portugal, no período de vinte 18 

e cinco de novembro a seis de dezembro deste ano, com ônus limitado para a UDESC. A 19 

Profª. Paula ressaltou a relevância da construção de laços para pesquisa e publicação no 20 

âmbito internacional; a perspectiva de publicação de trabalhos relativos a pesquisas em 21 

curso nos grupos dos quais a Profª. Luciana participa na ESAG e a conformidade do pedido 22 

com os requisitos da resolução que trata desse tipo de solicitação. Em discussão e votação, 23 

o pedido foi aprovado por unanimidade. 2.4. Afastamento para estágio pós-doutoral da 24 

Profa. Maria Carolina Andion: A técnica Paula Michels leu o parecer da Profª. Lucina 25 

Ronconi, ausente nesta reunião, com voto favorável à aprovação do pedido de afastamento 26 

para realização de estágio pós-doutoral da Profª. Maria Carolina Martinez Anion, para 27 

agosto de 2015 até agosto de 2016. Em seu relato, a Profª. Luciana afirma que o 28 

afastamento da professora está vinculado ao Plano Institucional de Qualificação Docente – 29 

PIQD e atende a política de capacitação docente da UDESC. Ela destaca que a instituição e 30 

a linha de pesquisa escolhidas para a realização do estágio pós-doutoral, na Universidade 31 

de Valência – Espanha, têm total adesão às atividades de ensino, pesquisa e extensão 32 

desenvolvidas pela professora na graduação e na pós-graduação da ESAG. No que se 33 

refere às atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, as mesmas serão 34 

desenvolvidas por outros professores efetivos, conforme verificado pela Profª. Luciana no 35 

processo, e não sofrerão, assim, prejuízo. Considerando que a solicitação atende à 36 

 

014 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
011 

 

Resolução nº 010/2009 do CONSUNI, a Profª. Luciana manifestou parecer favorável à 1 

aprovação da solicitação. Em discussão, a Profª. Carolina falou um pouco sobre os seus 2 

planos para o pós-doutorado, que ela desejava realizar já há algum tempo, e falou da 3 

importância de reciclar seus conhecimentos. Ela reforçou que este programa na Espanha 4 

tem bastante relação com a sua área de conhecimento e que a experiência irá agregar 5 

muito para ela. A Profª. Sulivan lhe desejou sucesso. Em votação, a solicitação foi aprovada 6 

por unanimidade. 2.5. Proposta de criação da Série Monográfica "Caderno POLITEIA": 7 

A Profª. Carolina Andion apresentou seu parecer quanto à proposta de criação da Série 8 

Monográfica “Cadernos POLITEIA”, publicação eletrônica de periodicidade, no mínimo 9 

semestral, que visa propiciar a difusão da produção científica do Grupo de Pesquisa Politeia, 10 

coordenado pela Profª. Paula Schommer, de docentes e alunos da ESAG, bem como da 11 

comunidade acadêmica em geral. A Profª. Carolina esclareceu que no processo consta o 12 

regulamento geral dos cadernos Politeia e uma minuta de resolução para aprovação no 13 

conselho de centro da ESAG. Considerando que cabe ao departamento conhecer, analisar e 14 

aprovar a criação dos cadernos Politeia, porém não compete análise da aprovação da 15 

resolução - competência do conselho de centro, a Profª. Carolina resumiu sua análise à 16 

proposta e o regulamento apresentados. Ao seu ver, o regulamento define com clareza os 17 

objetivos, responsabilidades, a orientação editorial e as demais informações sobre os 18 

“cadernos” e estes serão de relevância para fomentar a publicação científica e sua difusão 19 

na ESAG/UDESC. Neste sentido, seu parecer foi favorável à aprovação dos “Cadernos 20 

Politeia”, sugerindo que a minuta de resolução seja analisada e aprovada nas instâncias 21 

competentes. Em discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.6. 22 

Credenciamento de professores especialistas para participação em bancas de 23 

avaliação de monografia do CAO PMSC - Curso de Especialização em Administração 24 

em Segurança Pública: O Prof. Marcello Zapelini apresentou seu parecer referente à 25 

solicitação de credenciamento de professores especialistas para participação nas bancas de 26 

apresentação de monografias do Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em 27 

Administração em Segurança Pública – CAO/PMSC, coordenado pela Profª. Ana Paula 28 

Grillo Rodrigues.  Em seu parecer, o Prof. Marcello afirmou que os oficiais que constam no 29 

processo cumprem os pré-requisitos para o credenciamento como membros das bancas dos 30 

cursos à exceção de Alessandro Marques, do qual só consta, no Currículo Lattes, a 31 

graduação. O professor colocou o processo em diligência para que seja incluído o 32 

documento comprobatório de especialização do oficial PM Alessandro Marques ou para que 33 

seu nome seja retirado do processo.  Ao término da reunião, a Profª. Sulivan lembrou a 34 

todos da alteração na data da próxima reunião do Departamento, de oito para dezesseis de 35 

setembro, em função do atraso na publicação do edital de Extensão. Nesta data serão 36 
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aprovados todos os projetos de pesquisa e extensão para 2015, então ela reforçou aos 1 

professores a importância do comparecimento de todos. Nada mais havendo a tratar, foi a 2 

presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 3 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 4 

Departamento. Florianópolis, 21 de agosto de 2014. 5 
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