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 Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, às 14h15min, 1 

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

Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Aline Regina Santos, Ana Paula 3 

Grillo Rodrigues, Daniel Moraes Pinheiro, Denilson Sell, Enio Luiz Spaniol, Janice 4 

Mileni Bogo, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, 5 

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

Chies Schommer, Sulivan Desirée Fischer, Valério Alécio Turnes, técnica Paula 7 

Eduarda Michels. Ausências: Arnaldo José de Lima, Emiliana Debetir, Ivoneti da 8 

Silva Ramos (ausência justificada), José Francisco Salm Jr. (ausência justificada), 9 

Leonardo Secchi (afastamento para capacitação), Maria Carolina Martinez Andion, 10 

Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento – processo nº 12495/2014), Rodrigo 11 

Bousfield (ausência justificada), Simone Ghisi Feuerschütte (ausência justificada). A 12 

chefe do Departamento, Profª. Sulivan Desirée Fischer, iniciou a reunião solicitando 13 

inclusões de pauta. Foram incluídos previamente, pela Profª. Sulivan, os seguintes 14 

itens: i) Mediador para reforma do curso (em assuntos gerais), ii) Projeto PRAPEG 15 

2015 – Coord. Janice Bogo, iii) Apoio PROAD Profªs. Aline Santos e Maria Carolina 16 

Andion  (em deliberações), e iv) Mestrado e Doutorado – Prof. Éverton Cancellier 17 

(em outros assuntos). Nenhum outro item foi incluído. Em seguida, a Profª. Sulivan 18 

passou aos assuntos gerais: 1. Assuntos Gerais: 1.1. Programação de 19 

homenagens pelos 50 anos da ESAG: A Profª. Sulivan informou sobre os eventos 20 

de homenagem pelo cinquentenário da ESAG, cujo convite foi enviado a todos por 21 

e-mail. Ela falou sobre os eventos que já aconteceram: no dia treze de outubro, foi 22 

realizada homenagem na Câmara Municipal de Florianópolis, por iniciativa do 23 

vereador Pedrão, comemorando também os dez anos do Curso de Administração 24 

Pública e a aproximação do curso com o executivo e o legislativo; no dia dezessete, 25 

ocorreu a homenagem aos servidores da ESAG, com inauguração de uma placa no 26 

hall do centro com o nome de todos os servidores ativos. Na sessão especial houve 27 

entrega de medalha para todos os servidores presentes e participação do Coral da 28 

UDESC; e no dia vinte de outubro, aconteceu a entrega do Prêmio Educador Elpídio 29 

Barbosa, do Conselho Estadual de Educação, em que o curso de Administração foi 30 

homenageado em função do resultado no ENADE. A Profª. Sulivan esteve no 31 

evento, juntamente com o Prof. Arnaldo Lima, Diretor Geral da ESAG, para receber 32 

a placa. Houve dois cursos homenageados: Administração da ESAG/UDESC e 33 
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Secretariado Executivo Bilíngue da FURB. Finalmente, no dia três de novembro, às 1 

dezenove horas, haverá uma homenagem na Assembleia Legislativa de Santa 2 

Catarina, para a qual estão todos convidados. A professora também irá convidar os 3 

alunos do curso noturno para participar. 1.2. Mediador para reforma do curso (01 e 4 

02/12): A Profª. Sulivan informou aos professores sobre a reunião realizada com os 5 

membros do Núcleo Estruturante do Departamento, para tratar da reforma do curso, 6 

no dia vinte e três de setembro. Na ocasião, o grupo decidiu que seria melhor ter um 7 

mediador para auxiliar no processo de discussão. Foi sugerida a mediação do 8 

engenheiro Sérgio Cordioli. A proposta ainda está sendo fechada. A Profª. Sulivan 9 

pediu aos professores para deixarem as datas agendadas, pois será um momento 10 

muito importante de discussão. De início, serão realizados dois encontros nos dias 11 

primeiro e dois de dezembro, com seis horas de reunião em cada dia. A Profª. 12 

Janice Bogo completou que a intenção deste evento é sair com a definição do perfil 13 

do egresso do curso e com o cronograma de atividades para o próximo ano. Em dois 14 

mil e quinze haverá recurso do PRAPEG – Programa de Apoio ao Ensino de 15 

Graduação que poderá ser utilizado para atividades de mediação. A Profª. Patrícia 16 

Vendramini perguntou sobre o design thinking que foi comentado em ata anterior do 17 

Núcleo Docente Estruturante. Ela acredita que esta proposta seria positiva e sugeriu 18 

também a participação dos alunos da próxima gestão do Centro Acadêmico de 19 

Administração Pública no processo. O Prof. Denilson Sell acredita que neste 20 

primeiro momento não seria o caso de envolver os alunos ou a comunidade, pois 21 

trata-se de pensar na missão e nos objetivos do curso. Após essa discussão, o 22 

grupo pode sair com tarefas para inserir a participação da comunidade acadêmica. A 23 

Profª. Sulivan concordou que este primeiro momento deve ser voltado aos docentes. 24 

Para a Profª. Paula, a comunidade poderia fazer parte de todos os momentos, mas 25 

concorda que pode haver uma discussão só com os professores. A Profª. Janice 26 

concordou que após este encontro, o grupo pode planejar o envolvimento da 27 

comunidade. A Profª. Sulivan pediu aos professores que façam a leitura das 28 

Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas para o Curso de Administração Pública 29 

para esta reunião dos dias primeiro e dois de dezembro. 2. Deliberações: 2.1. 30 

Aprovação das atas anteriores: A Profª. Sulivan submeteu as atas da reunião de 31 

vinte e um de agosto e de dezesseis de setembro de dois mil e catorze aos 32 

presentes. A Profª. Luciana observou que seu nome não constava na relação dos 33 
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membros da reunião de vinte e um de agosto e a Profª. Aline observou que seu 1 

nome também não constava na relação dos membros da reunião de dezesseis de 2 

setembro. Desta forma, foi concordado que a técnica Paula Michels irá corrigir essas 3 

informações e as atas serão aprovadas na próxima reunião 2.2. Aprovação da ata 4 

do Núcleo Docente Estruturante: A técnica Paula informou que as atas do Núcleo 5 

Docente Estruturante devem compor um novo livro de atas, porém a primeira ata, de 6 

seis de maio de dois mil e catorze, havia sido paginada para compor o livro de 7 

reuniões do colegiado do departamento. Em razão disso, a ata está sendo 8 

submetida para aprovação. Paula explicou que a mesma ata já foi aprovada pelo 9 

Núcleo Docente Estruturante, para compor o caderno próprio do núcleo, e que as 10 

demais atas serão aprovadas somente no âmbito do núcleo. A Profª. Patrícia 11 

comentou que as atas do núcleo estruturante contam para a avaliação do MEC e a 12 

Profª. Sulivan falou sobre as atribuições do núcleo, como o registro de reuniões em 13 

ata e a responsabilidade no processo de elaboração de PTIs.  Em discussão e 14 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.3. Homologação da Retificação do 15 

Período de Afastamento - Profa. Luciana: A Profª. Sulivan apresentou o pedido de 16 

retificação da Profª. Luciana Francisco de Abreu Ronconi, aprovado ad referendum, 17 

referente ao período do seu afastamento do país com ônus limitado, aprovado em 18 

reunião anterior (Processo 13067/2014). Embora no processo constasse o período de 19 

vinte e cinco de novembro a seis de dezembro, o período correto é o que 20 

corresponde ao período de vinte e quatro de novembro a cinco de dezembro de dois 21 

mil e catorze. A professora informou que não haverá prejuízo às aulas neste período. 22 

O pedido de retificação foi homologado por unanimidade. 2.4. Homologação do 23 

Afastamento para Viagem Internacional do Prof. José Salm Jr.: A Profª. Sulivan 24 

apresentou a solicitação de afastamento do país do Prof. José Francisco Salm Jr., 25 

com ônus limitado, para participação em reunião técnica no evento World Health 26 

Summit, com a equipe da OMS, em Berlim, na Alemanha, de dezoito a vinte e três 27 

de outubro de dois mil e catorze. Ela informou que o processo já tramitou no centro, 28 

com aprovação ad referendum da chefia do departamento, e será apreciado no 29 

Conselho de Centro no dia seguinte. A solicitação foi homologada por unanimidade. 30 

2.5. Homologação do Pedido de auxílio para participar do EnAPG 2014 da 31 

Profa. Emiliana Debetir: A Profª. Sulivan apresentou o pedido de auxílio da Profª. 32 

Emiliana Debetir de Oliveira, aprovado ad referendum, para participar no EnAPG 33 

 

025 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
023 

 

2014, de dezesseis a dezoito de novembro de dois mil e catorze, em Belo 1 

Horizonte/MG, compreendendo o pagamento de inscrição e o fornecimento de 2 

diárias e passagens. A professora teve artigo aprovado para apresentação no 3 

evento, produto do projeto de pesquisa “Formulação, sistematização e análise de 4 

Indicadores de sustentabilidade regional – SDR Grande Florianópolis”, coordenado 5 

pelo Prof. Valério Turnes. O pedido foi homologado por unanimidade. 2.6. 6 

Aprovação do Pedido de Afastamento do país sem ônus da Profa. Luciana 7 

Ronconi (Relatora: Janice): A Profª. Janice Bogo apresentou o pedido de 8 

afastamento do país da Profª. Luciana Francisco de Abreu Ronconi para tratar de 9 

assuntos particulares, sem ônus para a UDESC, nos dias vinte e um e vinte e dois 10 

de novembro de dois mil e catorze. A Profª. Janice afirmou que o pedido cumpre 11 

com todos os requisitos da instrução normativa nº 002, de 01 de julho de 2013, e 12 

apresentou seu voto favorável à aprovação. Em discussão e votação, o pedido de 13 

afastamento foi aprovado por unanimidade. 2.7. Inclusão do Prof. Francisco de 14 

Resende Baima como coordenador do Projeto Consultório de Finanças 15 

(Relator: Marcello): O Prof. Marcello Zapelini apresentou a solicitação da Profª. 16 

Ivoneti Ramos para inclusão do Prof. Francisco Resende Baima como coordenador 17 

do Projeto de Extensão “Consultório de Finanças”, incluído no Programa Habilis – 18 

Ateliê de Economia e Finanças, para o ano de dois mil e quinze, com carga horária 19 

de três horas. O Prof. Marcello afirmou tratar-se de projeto de elevado interesse 20 

acadêmico e relevante impacto social e que a entrada do Prof. Baima trará um novo 21 

olhar às atividades e distribuirá melhor as tarefas, motivo pelo qual seu parecer foi 22 

favorável à aprovação da inclusão. Em discussão e votação, o pedido foi aprovado 23 

por unanimidade. 2.8. Projeto PRAPEG 2015 – Coord. Janice Bogo (Relatora: 24 

Aline): A Profª. Aline Santos apresentou seu parecer referente ao Projeto de Ensino 25 

“Comunidade de Práticas”, submetido ao Programa de Apoio ao Ensino de 26 

Graduação – PRAPEG 2015. O projeto tem como objetivo realizar atividades de 27 

aperfeiçoamento e capacitação em práticas de ensino presencial e à distância, com 28 

público-alvo estimado de quatrocentas e quarenta e duas pessoas, entre docentes e 29 

discentes do curso. O projeto tem como coordenadora a Profª. Janice Bogo e como 30 

participantes os professores Daniel Pinheiro, Sulivan Fischer, Marcello Zapelini e 31 

Fabíola Sell, do Centro de Educação à Distância – CEAD. Seu orçamento é de 32 

catorze mil reais. Considerando que o objetivo e a proposta do projeto respeitam os 33 
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requisitos do Edital PRAPEG 01/2014, e que a proposta apresenta contribuição ao 1 

desenvolvimento do curso, o voto da Profª. Aline foi favorável à aprovação. A Profª. 2 

Janice informou que haverá parceria com o CEAD nesse projeto, no tema da 3 

educação à distância, considerando a implementação do curso de Administração 4 

Pública – EaD, prevista para  o segundo semestre de dois mil e quinze. Haverá 5 

ações do projeto neste âmbito e também no âmbito da reforma do curso. Em 6 

discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.9. Apoio PROAP - 7 

Profas. Aline Santos e Maria Carolina Andion (Relatora: Paula): A Profª. Paula 8 

Schommer apresentou o pedido de auxílio das professoras Aline Regina Santos e 9 

Maria Carolina Andion ao Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP, para 10 

participação no EnAPG 2014, encontro que será realizado de dezesseis a dezoito de 11 

novembro de dois mil e catorze, em Belo Horizonte/MG. Ela entende que este 12 

processo não precisaria passar no departamento, ficando no âmbito do mestrado. A 13 

Profª. Sulivan esclareceu que a lotação do professor é no departamento e que, por 14 

isso, os afastamentos devem ser aprovados no âmbito do departamento. O Prof. 15 

Maurício Serafim, coordenador do mestrado, esclareceu que o pedido de auxílio ao 16 

PROAP não compete ao departamento, pois se trata de um recurso já destinado a 17 

isso, mas a questão do afastamento deve sim ser apresentada ao departamento. A 18 

Profª. Sulivan explicou que a chefia do departamento precisa estar ciente de quando 19 

o professor está ou não em sala de aula. A Profª. Paula questionou novamente se há 20 

necessidade deste controle do departamento ou se isto não compete à 21 

responsabilidade do professor em combinar com a turma e administrar a carga 22 

horária da sua disciplina. O Prof. Maurício afirmou que está no regimento da UDESC 23 

que qualquer falta do professor deve ser autorizada previamente pelo departamento. 24 

A Profª. Sulivan reforçou que o departamento precisa estar ciente, pois é a chefia 25 

quem responde a possíveis acidentes. A Profª. Aline também afirmou que não 26 

estava claro para ela se ela precisava fazer o pedido ou não ao departamento neste 27 

caso. Ela seguiu a normativa do edital para o auxílio e recebeu orientação de que 28 

não precisava entregar os documentos ao departamento. O Prof. Maurício 29 

esclareceu que o professor deve apenas pedir autorização ao departamento, como 30 

uma espécie de homologação, pois se trata de uso de recurso da universidade. A 31 

Profª. Sulivan informou por fim que quando o pedido tem ônus à universidade, ele 32 

precisa de aprovação. O Conselho de Centro pede a aprovação do departamento, 33 
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se não o pedido é rejeitado. Após esta discussão, a Profª. Paula Schommer 1 

apresentou seu parecer favorável à participação das professoras no EnAPG, porém 2 

ela só tinha consigo o pedido do Prof. Maurício Serafim ao Diretor, solicitando o 3 

auxílio, e não o processo completo. Foi concordado que o Prof. Maurício irá trazer o 4 

processo até o final da reunião e este ponto será retomado. 2.10. Aprovação dos 5 

PTIs 2015-1: A Profª. Sulivan informou que alguns alunos remanescentes que irão 6 

ingressar em Estágio Curricular Supervisionado no próximo semestre e ainda não 7 

buscaram professor orientador foram contatados para entregar o plano de 8 

orientação na Coordenação de Estágio neste mês para que todas as orientações 9 

sejam definidas. Em seguida, a professora apresentou os Planos de Trabalho 10 

Individual – PTI dos professores do departamento para 2015-1. Houve 11 

esclarecimentos sobre a carga horária em disciplina com dois professores no 12 

mestrado. A Profª. Sulivan afirmou que em reunião com a Pró-Reitoria de Ensino 13 

houve entendimento de que seriam duas horas para cada professor, em disciplinas 14 

de quatro créditos, por isso pediu amparo à Coordenação do Mestrado sobre o 15 

assunto. O Prof. Maurício esclareceu que a alocação é de quatro horas, pois os dois 16 

professores ficam em sala de aula ao longo de toda a disciplina, e que é respeitada 17 

a Resolução 029/2009 do CONSUNI, considerando a especificidade do mestrado. 18 

Ele esclareceu ainda que não são todas as disciplinas que são ministradas por dois 19 

professores. É apenas a de Seminário de Dissertação e as disciplinas básicas. A 20 

Profª. Patrícia sugeriu colocar nas observações do PTI, no caso dos professores que 21 

ministram estas disciplinas, que serão mantidas quatro horas. A Profª. Sulivan 22 

solicitou uma resposta da Coordenação do Mestrado ao seu ofício para que possa 23 

encaminhar à Direção. Após apresentação e discussão, os PTIs foram submetidos 24 

para aprovação dos presentes com exceção dos seguintes casos: i) Profª. Aline 25 

Santos – O PTI ficou com uma pendência de duas horas em razão de uma 26 

orientação de dissertação de mestrado que ficou em aberto, pois houve troca de 27 

professor orientador. A professora irá solicitar aumento de sua carga horária em 28 

pesquisa para fechar as quarenta horas; ii) Profª. Emiliana Debetir – A professora 29 

não apresentou seu PTI até o momento da reunião; iii) Prof. José Salm Jr. – O PTI 30 

ficou com cinco horas em aberto. O professor irá submeter projeto de extensão com 31 

alocação de quatro horas e incluir uma orientação de estágio a definir; e iv) Prof. 32 

Valério Turnes – O professor alocou oito horas como coordenador de programa de 33 
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extensão cuja reedição para dois mil e quinze ainda não foi submetida. O programa 1 

deverá tramitar para que seja incluído no PTI. Enquanto isto, o PTI encontra-se com 2 

oito horas em aberto. Os PTIs mencionados deverão passar por ajustes para 3 

aprovação. Os demais foram aprovados por unanimidade. A Profª. Sulivan lembrou 4 

que a última versão do PTI é encaminhada no início do semestre, então alterações 5 

ainda podem ser feitas. Ela lembrou que a partir de agora a Progressão do professor 6 

é avaliada considerando os PTIs, então é importante fazer constar todas as 7 

atividades no documento. Em relação às disciplinas extras em Balneário Camboriú, 8 

a Profª. Sulivan informou que houve requerimentos de alguns alunos e que, dentre 9 

os pedidos, o departamento não vai atender, de início, as disciplinas de Políticas 10 

Públicas, Marketing de Serviços Públicos, e Administração de Recursos Humanos, 11 

por estarem sendo ofertadas neste semestre, com ampla divulgação, e por não 12 

haver disponibilidade de professor para o próximo semestre. Isto foi discutido em 13 

reunião do Núcleo Docente Estruturante. A Profª. Sulivan lembrou da nova resolução 14 

da UDESC que indica que com duas reprovações por falta em uma mesma 15 

disciplina, o aluno perde sua matrícula, a contar deste semestre. Ela informou que o 16 

departamento ainda conta com cinquenta e dois alunos matriculados em Balneário 17 

Camboriú, sendo que destes vinte e cinco são prováveis formandos. Há um aluno 18 

com matrícula trancada e dois alunos do currículo antigo. Aproximadamente doze 19 

alunos estão integralizando o curso em Florianópolis. Em razão disso, está sendo 20 

estudada com a PROEN a publicação de um edital de transferência interna de 21 

alunos de Balneário Camboriú para Florianópolis. A Profª. Sulivan informou ainda 22 

sobre o desligamento das professoras substitutas Nonie Ribeiro e Carla Roczanski, 23 

em razão do término de seus contratos. Para a disciplina da Profª. Carla, haverá 24 

abertura de processo seletivo, pois não há professor para ministrar a disciplina, uma 25 

vez que a professora titular, Ivoneti, está no cargo de Diretora de Extensão. Também 26 

haverá abertura de processo seletivo para cobrir algumas disciplinas da Profª. 27 

Patrícia Vendrami durante o seu período de licença, pois o professor substituto Luiz 28 

Ricardo de Souza não poderá assumir todas as disciplinas da professora. Além 29 

disso, um terceiro processo seletivo será aberto para atender a disciplina de 30 

Psicologia no período noturno, pois a Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues não poderá 31 

assumir esta disciplina. Os processos serão realizados em dezembro. A Profª. 32 

Sulivan informou que a professora substituta Samantha Buglione poderia prorrogar 33 
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seu contrato por mais um semestre antes de seu término, porém não haverá 1 

disciplina disponível para a professora no curso de Administração Pública e no curso 2 

de Administração Empresarial, pois as disciplinas que leciona atualmente serão 3 

assumidas por professores efetivos, portanto, ela também terá desligamento. 3. 4 

Outros assuntos: 3.1. Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 5 

sobre o Perfil dos nossos acadêmicos quanto às expectativas em relação à 6 

inserção no mercado de trabalho, desenvolvida pelo LASP e 3.2. Apresentação 7 

e discussão da “Árvore de oportunidades dos Administradores Públicos” - 8 

LASP (Coord. Profª. Patrícia): A Profª. Patrícia Vendramini informou sobre a 9 

pesquisa realizada no âmbito do Programa de Extensão LASP, sobre o perfil dos 10 

acadêmicos do curso de Administração Pública quanto às expectativas em relação à 11 

inserção no mercado de trabalho. Os resultados da pesquisa podem ajudar na 12 

condução de atividades nas disciplinas e os professores também poderão ajudar na 13 

compreensão destes mesmos resultados. A professora apresentou os seus bolsistas 14 

de extensão Pedro Rangel e Luiza Stein da Silva, que vieram à reunião para 15 

apresentar os resultados. Ela agradeceu pelo trabalho dos alunos. Em seguida, a 16 

professora falou sobre a árvore de oportunidades que também será apresentada 17 

pelos bolsistas. Ela afirmou que o grupo do LASP gostaria de receber sugestões 18 

posteriores sobre o formato da árvore. Luiza e Pedro cumprimentaram os 19 

professores e apresentaram os dados gerais da coleta: foram duzentas e trinta e 20 

uma respostas em oito turmas no turno matutino. Eles apresentaram os resultados 21 

referente aos motivos para a escolha do curso, as atividades que o aluno espera que 22 

a universidade ofereça, as áreas de atuação que conhece, a área em que pretende 23 

atuar, os fatores que influenciam esta escolha, o que fez ou pretende fazer para se 24 

qualificar, e as dificuldades e facilidades na inserção no mercado de trabalho. O 25 

principal motivo para a escolha do curso foi o interesse em concurso público e em 26 

seguida a identificação com a área pública. As atividades que espera da 27 

universidade foram, em maioria, orientação profissional e palestras. As áreas de 28 

atuação em geral eram conhecidas pela maioria dos alunos, ex.: carreira política, 29 

área acadêmica, administração direta e indireta, terceiro setor, empresas privadas, 30 

entre outras. A maioria dos participantes respondeu que pretende atuar na 31 

Administração Pública Direta, seguida de Empresas Privadas e Administração 32 

Pública Indireta. Os fatores que influenciam na escolha foram principalmente o 33 
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salário e a estabilidade. Para se qualificar, o que os participantes mais fazem ou 1 

pretendem fazer é realizar estágio, seguido de atividades de extensão e projetos 2 

sociais. Dentre as dificuldades citadas estavam, em respostas abertas: a 3 

concorrência nos concursos públicos, com concursos não específicos para a área de 4 

formação; a questão da vocação, que não é muito trabalhada na universidade; a 5 

necessidade de reforma do curso, com as possibilidades de atuação; a falta de 6 

conhecimento do mercado de trabalho em relação ao curso; e o fato de que “não 7 

existe a profissão de Administrador Público”. Como facilidades, os participantes 8 

citaram: a boa base de ensino; área que necessita de profissionais qualificados; 9 

vários campos de atuação; ESAG bem conceituada; alocação tanto na iniciativa 10 

privada quando na área pública.  Após a apresentação dos resultados, os 11 

acadêmicos Luiza e Pedro apresentaram a proposta da Árvore de Oportunidades 12 

dos Administradores Públicos, em formato de mapa mental. O objetivo da árvore, 13 

segundos os bolsistas, é mostrar as possibilidades de trabalho em Administração 14 

Pública para os alunos. O grupo quer transformar o mapa em algo mais atrativo e 15 

interativo, e para isso buscam propostas, pois não têm muito conhecimento nessa 16 

área. O mapa mental foi elaborado para melhor visualizar as informações, mas o 17 

formato final será diferente. Os professores deram algumas sugestões para o 18 

aprimoramento da ferramenta. O Prof. Denilson sugeriu utilizar a ajuda da bolsista 19 

do Departamento de Administração Pública, que é estudante de Design. O Prof. 20 

Denilson também se dispor a ajudar. Os professores parabenizaram os bolsistas 21 

pela apresentação. Retomada do item 2.9. Apoio PROAP - Profas. Aline Santos e 22 

Maria Carolina Andion (Relatora: Paula): A Profª. Paula teve acesso ao processo 23 

referente aos pedidos de auxílio das professoras Aline Santos e Maria Carolina 24 

Martinez Andion para participação no EnAPG 2014. Ela apresentou seu parecer 25 

favorável à aprovação dos dois pedidos. Em discussão e votação, os pedidos foram 26 

aprovados por unanimidade. 3.3. Mestrado e Doutorado (Prof. Éverton): O Prof. 27 

Éverton Cancellier, Diretor de Pesquisa da ESAG, agradeceu pelo espaço concedido 28 

na reunião e informou que está passando em todos os departamentos para informar 29 

sobre o edital de credenciamento de professores para o programa de mestrado da 30 

ESAG. O edital é elaborado pelo Colegiado do Mestrado. A estimativa é abrir uma 31 

vaga por linha em cada mestrado – acadêmico e profissional, com um total de quatro 32 

vagas para a ESAG. Espera-se que o edital seja publicado no primeiro semestre de 33 

 

031 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
023 

 

dois mil e quinze. Após o credenciamento, a efetivação do professor na disciplina 1 

não é imediata, mas o professor já pode iniciar a orientação de dissertações quando 2 

houver necessidade. O Prof. Éverton informou que haverá três aspectos chaves para 3 

o credenciamento no edital: i) produção bibliográfica: para o mestrado acadêmico, 4 

será considera a produção científica, e para o mestrado profissional, serão 5 

consideradas as produções científica e tecnológica; ii) participação em coordenação 6 

de pesquisa, principalmente com fomento externo e interno; e iii) orientação. O 7 

Diretor colocou-se à disposição para conversar com os professores interessados. A 8 

Profª. Sulivan agradeceu a sua presença e os esclarecimentos dados. Ela acredita 9 

que há professores no departamento hoje que podem contribuir para o programa. 10 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, a qual eu, Paula 11 

Eduarda Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 12 

assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 23 de outubro de 13 

2014. 14 
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