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 Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 08h30min, na 1 

sala 144 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Ana Paula Grillo Rodrigues, 3 

Denilson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, José 4 

Francisco Salm Júnior, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert 5 

Zappellini, Maria Carolina Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, Micheline 6 

Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, Simone Ghisi Feuerschütte, Sulivan 7 

Desirée Fischer, Valério Alécio Turnes, Gissele Souza de Franceschi Nunes 8 

(convidada), Clenia de Mattia (convidada), técnica Paula Eduarda Michels. 9 

Ausências: Aline Regina Santos (afastamento para tratamento de saúde), Arnaldo 10 

José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro (ausência justificada), Ivoneti da Silva Ramos 11 

(férias), Leonardo Secchi (afastamento para capacitação), Mauro Sérgio Boppré 12 

Goulart (afastamento para tratamento de saúde), Patrícia Vendramini (licença 13 

maternidade), Rodrigo Bousfield (férias). A chefe do Departamento, Profª. Sulivan 14 

Desirée Fischer, iniciou a reunião desejando um bom semestre a todos e falou sobre 15 

a condução da reforma curricular do curso com implementação prevista para o ano 16 

de 2016. Em seguida, a Profª. Sulivan solicitou inclusões de pauta. Não havendo 17 

nenhuma inclusão, a chefe pediu a exclusão do item 2.7, referente à aprovação da 18 

banca avaliadora de progressão da Profª. Maria Carolina Andion, em função de não 19 

ter recebido retorno das pessoas convidadas a compor a banca até o momento 20 

desta reunião. Assuntos Gerais: 1.1. Apresentação dos novos membros CACIJ: 21 

A Profª. Sulivan passou a palavra ao aluno Nícola Martins, presidente da nova 22 

gestão do Centro Acadêmico V de Julho - CACIJ, do Curso de Administração 23 

Pública. Ele relatou sobre as eleições de novembro, que contou com a concorrência 24 

de duas chapas. Nícola apresentou a composição da chapa e as diversas funções 25 

dentro do CACIJ. Segundo o acadêmico Nícola, o objetivo do CACIJ é caminhar de 26 

acordo com o seu estatuto. Ele informou que foi feita uma reforma estatutária e que 27 

foi criado um espaço no google drive para o CACIJ, com livre acesso para a 28 

comunidade acadêmica, para dar transparência e publicidade às atividades do 29 

centro acadêmico. Além disso, o CACIJ conta com uma fan page na rede social 30 

facebook para manter o canal de comunicação com os alunos. Nícola apresentou os 31 

quatro pilares de ação da gestão e as metas específicas com o prazo para 32 

realização. Sulivan comentou sobre tornar o Estágio Visita um programa do curso, 33 
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por meio de um convênio. A Profª. Paula Schommer comentou sobre outro projeto 1 

de visita a órgãos da Administração Pública, do qual o CACIJ poderia ser parceiro. 2 

Nícola afirmou que os professores podem contar com o Centro Acadêmico para esse 3 

apoio. Ele reforçou que é preciso trabalhar em parceria com o Departamento. Ao 4 

final, o presidente do CACIJ agradeceu à Profª. Sulivan pelo apoio e se colocou à 5 

disposição para dirimir dúvidas dos professores. A Profª. Sulivan desejou sucesso à 6 

nova gestão e os professores agradeceram pela apresentação. 1.2. Apresentação 7 

dos novos professores: A Profª. Sulivan informou sobre a admissão de novos 8 

professores substitutos do departamento, após realização de processo seletivo no 9 

final do ano anterior. Ela passou a palavra aos novos professores para se 10 

apresentarem. A Profª. Clenia de Mattia se apresentou como professora de Teoria 11 

Geral da Administração Pública e ex-aluna do curso de Administração Pública. Ela 12 

afirmou estar muito feliz em retornar ao curso e que desde as primeiras fases já 13 

desejava se tornar professora. Atualmente ela está fazendo doutorado em 14 

Administração. A Profª. Gissele Nunes, que assumiu a disciplina de Contabilidade 15 

Pública na metade do semestre anterior, também se apresentou aos professores 16 

que não a conheciam. Ela trabalha na área da Administração Pública há quinze 17 

anos, atualmente no Tribunal de Contas. Seu mestrado foi na área de Administração 18 

Pública. O Prof. Leonardo Studzinski de Souza se apresentou como professor de 19 

Finanças Públicas. Ele trabalha atualmente na Eletrosul. O professor espera 20 

contribuir para o aprendizado dos alunos e também aprender com este novo 21 

ambiente de trabalho. A Profª. Sulivan deu boas-vindas aos novos professores e 22 

citou a Profª. Tais Regina Ferraz da Silva, que ministrará a disciplina de Psicologia 23 

no curso noturno e não pôde estar presente nesta reunião. 1.3. Semana dos 24 

Calouros:  A Profª. Sulivan informou sobre a Semana de Recepção aos Calouros 25 

que está sendo programada pelo CACIJ com apoio da coordenação do curso. O 26 

cronograma de atividades será encaminhado em breve aos professores da primeira 27 

fase. 1.4. Fórum de Coordenadores e Professores do Campo de Públicas: A 28 

Profª. Sulivan informou sobre o Fórum de Coordenadores e Professores do Campo 29 

de Públicas, que será realizado em Natal/RN, nos dias doze e treze de março. Ela 30 

pediu aos professores que enviem considerações e sugestões a respeito da criação 31 

da associação do Campo de Públicas, pois ela estará presente no fórum e é 32 

importante que o curso apresente um posicionamento claro sobre esse assunto. A 33 
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Profª. Carolina Andion relatou sobre eventos realizados no ano anterior onde foi 1 

discutida a criação dessa associação. Houve uma reunião em que se decidiu criar a 2 

associação, inclusive com indicação de nomes de quem a presidiaria. Em sua 3 

opinião, o movimento não terá volta e o próximo fórum será de grande importância. 4 

Há grande discussão não apenas na graduação, mas também na pós-graduação. A 5 

Profª. Carolina sugeriu uma aproximação da pós-graduação, se possível pelo Prof. 6 

Maurício Serafim, coordenador do mestrado, nesta reunião também. A Profª. Sulivan 7 

concordou que algum professor vinculado à pós-graduação deveria participar do 8 

fórum para contribuir com a discussão e apresentar o seu posicionamento. A Profª. 9 

Paula falou do desafio que é a necessidade de regularização e institucionalização da 10 

área, ao mesmo tempo que ela não deve interferir no caráter aberto do grupo. Para 11 

a Profª. Paula, a área não precisa de mais uma associação, e sim de uma 12 

associação diferente, que atue da forma mais aberta, transparente e inclusiva 13 

possível. A Profª. Sulivan convidou os professores a enviarem contribuições para a 14 

discussão por e-mail. 1.5. Informes PNAP: A Profª. Janice Bogo informou sobre o 15 

curso de Administração Pública a ser implementado à distância para o estado de 16 

Santa Catarina, pela ESAG, através do programa Universidade Aberta do Brasil. O 17 

edital do programa foi publicado no dia dezenove de dezembro. Houve reunião em 18 

janeiro para efetivar a participação do curso neste edital, e o projeto foi finalmente 19 

submetido em fevereiro. A Profª. Janice informou que mais tarde serão enviadas 20 

mais informações aos professores sobre o funcionamento do curso. 1.6. Informes 21 

Extensão: Este item foi retirado, pois a técnica Mariana Ribeiro, da Coordenação de 22 

Extensão, não se fez presente para passar os informes. 1.7.  Proposta de Pesquisa 23 

e Extensão: A Profª. Sulivan apresentou a proposta de reservar um momento em 24 

reunião para o Departamento compartilhar resultados e andamento dos projetos de 25 

pesquisa e extensão realizados pelos professores. Quando houver aprovação de 26 

relatórios, cada coordenador poderia falar cerca de cinco minutos sobre o seu 27 

projeto, para que os colegas possam conhecer melhor o trabalho dos demais. A 28 

sugestão foi aceita. 1.8. Situação de Balneário Camboriú: A Profª. Sulivan 29 

informou sobre o encerramento do curso de Administração Pública da ESAG em 30 

Balneário Camboriú e do processo de transferência de alunos de Balneário à 31 

Florianópolis, uma oportunidade cedida aos alunos no fim do semestre passado para 32 

que se reduzisse a necessidade de oferta de disciplinas extras àqueles que ainda 33 
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não integralizaram o curso. Nove alunos solicitaram a transferência. Quanto às 1 

disciplinas extras deste semestre, será preciso aguardar o término da matrícula dos 2 

alunos para definir as datas dos encontros presenciais. 1.9. Guia do Estudante do 3 

Curso de Administração Pública: A Profª. Sulivan informou sobre a criação do 4 

Guia do Estudante de Administração Pública, com a parte gráfica elaborada pela ex-5 

bolsista do departamento, a estudante de design gráfico Gabriela Soares, no 6 

semestre anterior. A Profª. Sulivan e a técnica Paula Michels identificaram a 7 

necessidade de alterações no material, que está sendo corrigido pela Gabriela e não  8 

foi finalizado até  o momento dessa reunião. Quando o documento estiver pronto, ele 9 

será enviado aos professores. A Direção Geral sinalizou que irá providenciar a 10 

impressão do material para distribuição aos alunos. De início, o documento seria 11 

destinado aos calouros, mas é interessante para todos os estudantes do curso, pois 12 

além da grade curricular e informações sobre o curso, ele traz as oportunidades de 13 

bolsas dentro da universidade e outras informações úteis. O documento será 14 

publicado também online no blog do curso.  2. Deliberações. 2.1. Aprovação da ata 15 

anterior: A Profª. Sulivan submeteu a ata da reunião de dezesseis de dezembro aos 16 

presentes. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2. 17 

Homologação do Pedido de Afastamento p/ Viagem Internacional - Prof. Salm 18 

Jr.: O Prof. Denilson Sell apresentou o pedido de afastamento para viagem 19 

internacional do Prof. José Francisco Salm Jr. para tratar de assuntos particulares, 20 

no período de dezesseis a dezenove de dezembro de dois mil e catorze, sem ônus 21 

para a UDESC, já aprovado ad referendum pela chefia do departamento. O pedido 22 

foi homologado por unanimidade. 2.3. Projeto de Pós-Graduação EaD: A relatora, 23 

Profª. Luciana Ronconi, apresentou aos presentes o Projeto Pedagógico do Curso 24 

de Pós-Graduação Lato sensu em Gestão Municipal na modalidade à distância da 25 

UDESC, com fomento da Universidade Aberta do Brasil (UAB) via CAPES/MEC. Em 26 

discussão, a coordenadora do curso, Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues, deu 27 

esclarecimentos sobre o funcionamento do mesmo. O curso será ministrado em três 28 

polos no estado, distribuídos em locais onde não haja polos de educação à distância 29 

da UFSC e do IFSC.  As aulas serão realizadas por videoconferência e os alunos 30 

comparecerão ao polo para assistir às aulas. Há um percentual à distância e outro 31 

presencial, muito menor. A duração será de três semestres, com trabalho de 32 

conclusão de curso, como em uma especialização presencial. Segundo a Profª. Ana 33 
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Paula, esse primeiro curso será uma experimentação para que posteriormente sejam 1 

oferecidos outros. Além da Profª. Ana Paula como coordenadora do curso, o Prof. 2 

Marcello Zappellini assumirá a coordenação das tutorias. A Profª. Luciana Ronconi 3 

observou que as disciplinas dessa especialização têm bastante relação com as 4 

disciplinas do curso de graduação em Administração Pública, inclusive o material 5 

bibliográfico está bastante afinado. A Profª. Ana Paula esclareceu que as disciplinas 6 

oferecidas já são previstas pelo programa e que foi decidido manter o programa 7 

como está, pois se houvesse novas disciplinas, os custos de sua implementação 8 

seriam da universidade. Ela informou que um treinamento está sendo planejado com 9 

os professores, pois a modalidade à distância ainda é uma novidade para o grupo. A 10 

Profª. Janice lembrou que os projetos pedagógicos dos cursos da UAB já vêm 11 

prontos, mas que uma porcentagem do conteúdo pode ser alterada e cada 12 

instituição pode fazer adequações no projeto para manter a identidade do seu curso. 13 

A Profª. Sulivan afirmou que foi buscado uma especialização mais semelhante ao 14 

curso de graduação, para que o grupo tivesse condições de absorvê-lo neste 15 

primeiro momento. A Profª. Luciana observou que há várias formas de pagamento 16 

diferenciados aos participantes com diferentes cargas horárias. Esclareceu-se que o 17 

professor pesquisador e o tutor são funções diferentes, mas que podem ser 18 

exercidas pela mesma pessoa, dependendo da necessidade. A Profª. Luciana 19 

afirmou que não está muito clara essa divisão de atribuições no projeto. A Profª. 20 

Paula Schommer defendeu que é importante adequar e aprimorar o projeto, sempre 21 

que possível,  de acordo com as características do grupo, e não apenas seguir o que 22 

já está sendo disponibilizado, de forma a pensar mais estrategicamente os 23 

conteúdos. O Prof. José Salm Jr. falou sobre a possibilidade de o grupo propor um 24 

projeto para participar da produção de conteúdo para a UAB. Podem ser enviados 25 

até quatro projetos por instituição. O professor irá enviar o edital aos professores 26 

para conhecimento. Foi esclarecido que o curso de graduação e de pós-graduação 27 

da UAB já obtiveram aprovação no CONSEPE e no CONSUNI, mas que faltava a 28 

decisão de qual especialização seria oferecida, por isso a apreciação do projeto 29 

nesta reunião. O Prof. Valério Turnes problematizou a questão operacional do 30 

contexto atual do departamento: dois turnos do curso de Administração Pública, 31 

implementação do curso à distância, curso de pós-graduação à distância, mestrado, 32 

e o novo doutorado na ESAG. Ele manifestou preocupação com a carga horária dos 33 
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professores para assumir todas essas atividades. Os professores lembraram que 1 

haverá docentes dos outros departamentos envolvidos nestas demandas também. A 2 

Profª. Sulivan também indicou a possibilidade de trazer outros profissionais para 3 

integrar os cursos à distância. Será um esforço grande das coordenações do EaD, 4 

professoras Janice Bogo e Ana Paula Grillo Rodrigues. A Profª. Ana Paula acredita 5 

que os cursos à distância no estado são uma tendência que irá se expandir, pois há 6 

a necessidade de atingir outros municípios. Ela reforçou a necessidade de começar 7 

devagar, utilizando o que já é adotado pelo programa UAB, para depois crescer 8 

como curso e intervir mais no conteúdo proposto, que ainda é bastante genérico. A 9 

professora informou ainda que a escolha dos polos envolveu também a Direção 10 

Geral do centro, e foi realizada a partir da demanda dos municípios. A Profª. Janice 11 

esclareceu que o resultado do edital será publicado apenas em outubro deste ano e 12 

afirmou que as informações ao longo do processo serão sempre compartilhadas com 13 

o grupo. Esclareceu-se ainda que o que está sendo aprovado nesta reunião é o 14 

projeto pedagógico do curso de especialização e que os detalhes da execução serão 15 

vistos posteriormente. A Profª. Carolina manifestou sua preocupação com a 16 

qualidade e o nome do curso. Para ela, é preciso atentar para isso no curso à 17 

distância. A Profª. Gissele Nunes afirmou que é importante deixar claro aos alunos 18 

que este será um curso da UAB e não da UDESC propriamente. A Profª. Carolina 19 

sugeriu um planejamento antecipado para verificar quais professores irão 20 

efetivamente assumir o curso neste e nos demais departamentos, para evitar 21 

problemas posteriores e garantir a qualidade do curso. Ela vê isto com preocupação 22 

e lembrou que seu posicionamento foi contrário à oferta do curso à distância. A 23 

Profª. Paula sugeriu criar um grupo de práticas pedagógicas em EaD, para os 24 

professores aprenderem sobre essa nova modalidade. Poderia ser o mesmo grupo 25 

de práticas pedagógicas que irá discutir a reforma curricular ou outro grupo. Para a 26 

Profª. Paula, materiais e recursos utilizados no ensino à distância podem ser 27 

aplicados também no curso presencial. Esse grupo poderia iniciar a discussão de 28 

forma informal e ir se aprimorando com o tempo. Esclareceu-se que o quadro de 29 

professores do curso à distância poderá contar também com professores substitutos. 30 

A Profª. Ana Paula lembrou que a implantação desse curso não é de 31 

responsabilidade de um grupo de professores, mas do departamento como um todo, 32 

pois foi aprovado pelo colegiado. As professoras Sulivan e Janice afirmaram que 33 
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este será um ano de preparação para o ensino à distância e que os recursos do 1 

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação – PRAPEG poderão ser utilizados para 2 

isso. Por fim, a Profª. Luciana leu seu parecer favorável à aprovação do projeto, 3 

considerando a concepção dos Cursos de Especialização do Programa Nacional de 4 

Formação em Administração Pública no que se refere às suas diretrizes; as 5 

abordagens teórico-práticas que lhes dão sustentação; os objetivos propostos para 6 

os cursos de Especialização em Gestão Municipal e a importância da capacitação do 7 

público-alvo. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.4. Projetos de 8 

Monitoria: A Profª. Sulivan informou sobre a mudança na resolução que rege as 9 

bolsas de monitoria, publicada no fim do semestre anterior. Os projetos de monitoria 10 

devem agora ser aprovados pelo Departamento. A Profª. Sulivan apresentou os 11 

projetos para aprovação em bloco. Ela lembrou que, para a definição das disciplinas, 12 

os professores que já contam com monitores do semestre anterior têm prioridade na 13 

alocação das vagas e em seguida abrem-se as vagas disponíveis para novas 14 

disciplinas, conforme demanda dos professores. Foram apresentados os projetos 15 

das disciplinas de Métodos Estatísticos, submetido pelo Prof. Eduardo Jara, 16 

Administração Pública III, submetido pelo Prof. Daniel Pinheiro, Teoria Econômica I, 17 

submetido pelo Prof. Alessandro Custódio, Antropologia Política, submetido pela 18 

Profª. Luciana Ronconi, e Matemática, submetido pelo Prof. Marcelo Martins. Em 19 

discussão e votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. 2.5. 20 

Afastamento para capacitação do Prof. Rodrigo Bousfield: A relatora, Profª. 21 

Janice Bogo apresentou seu parecer referente ao pedido de afastamento para 22 

realização de Pós-Doutorado do Prof. Rodrigo Bousfield, afirmando que a saída do 23 

professor está prevista no Plano Institucional para Qualificação Docente – PIQD 24 

2014/2015 da UDESC e a área de capacitação é contemplada no referido plano, 25 

conforme Resolução no. 033/2014 do CONSUNI. O pós-doutorado será realizado na 26 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC no período de agosto de 2015 e 27 

agosto de 2016. Segundo a Profª. Janice, no Ofício DAP 02/2015 dirigido ao Pró-28 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. Dr. Alexandre Amorim dos Reis, a chefe 29 

do DAP, profa. Dra. Sulivan Desirée Fischer, informa que não houve indicação de 30 

outro professor efetivo para substituir o professor Rodrigo Bousfield nas atividades 31 

de ensino da graduação, portanto, propõe a realização de processo seletivo para 32 

contratação de professor substituto. O processo apresentado pelo professor atende 33 
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a quase todos os requisitos da Resolução no. 0010/2009 – CONSUNI que “dispõe 1 

sobre o afastamento de professor efetivo da Fundação Universidade do Estado de 2 

Santa Catarina – UDESC, para frequentar Estágio Pós-Doutoral”. A exceção fica por 3 

conta do Art. 4º, V, b que determina que “para docentes que não fazem parte dos 4 

Programas de Pós-Graduação da UDESC, credenciados pela CAPES, que tenham 5 

produção acadêmica mínima nos últimos 3 (três) anos mínima igual ao conceito 3 6 

dos critérios de classificação da CAPES para sua área de atuação”. Ainda no 7 

mesmo item, no § 2º consta que o não cumprimento deste e de outros itens 8 

implicará no indeferimento do pedido. Desta forma, a Profª. Janice recomendou ao 9 

professor que revise estes aspectos da Resolução no. 0010/2009 – CONSUNI no 10 

sentido de evitar que sua solicitação seja indeferida nos Conselhos superiores da 11 

Universidade A Profª. Simone manifestou sua opinião sobre a perspectiva de 12 

atuação na pós-graduação quando um professor sai para o pós-doutorado, que para 13 

ela é prioritário. Não seria o caso do professor Rodrigo, mas uma observação geral 14 

para refletir mais sobre esse alinhamento e contribuição do(a) professor(a) 15 

afastado(a) para o centro e para o departamento. Ela reconhece que é um direito de 16 

cada professor afastar-se para realização de pós-doutorado, mas que esse 17 

afastamento deveria ser discutido em relação ao alinhamento com o curso. A Prof. 18 

Janice afirmou que no caso do Prof. Rodrigo, o professor justifica muito bem a linha 19 

que escolheu e a relação que esta linha tem com o curso. Ela afirmou ainda que na 20 

resolução que trata do afastamento não há diferenciação entre professor de 21 

graduação e de pós-graduação, no quesito de prioridade. Houve diligência do 22 

processo apenas pelo professor não ter apresentado a publicação necessária. A 23 

Profª. Sulivan afirmou que a resolução dá o número percentual de professores que 24 

podem se afastar para capacitação em cada departamento. Discutiu-se os critérios 25 

de pontuação. Para a Profª. Carolina, a resolução é clara, e os professores devem 26 

se adequar a ela. Ela observou que deve ser inserido um planejamento dos 27 

professores que saem para capacitação junto à visão estratégica do curso, para não 28 

prejudicar o mesmo. 2.6. Aprovação Banca de Progressão – Prof. Maurício 29 

Serafim: A Profª. Sulivan informou sobre a composição da banca de avaliação para 30 

progressão do Prof. Maurício Serafim para a classe de professor associado. Ela 31 

lembrou que cabe ao departamento aprovar a nominata da banca, definida pelo 32 

chefe do departamento, conforme Resolução 058/2011 do CONSUNI. Irão compor a 33 
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banca os professores Mário César Barreto Moraes, como presidente, Sérgio Luís 1 

Boeira (UFSC) e Alexandre Marino Costa (UFSC) como membros externos. A Profª. 2 

Sulivan falou da dificuldade em definir bancas de avaliação, pois muitos professores 3 

são impedidos por possuírem alguma relação com o professor avaliado. A 4 

professora lembrou que a banca da progressão da Profª. Maria Carolina Andion não 5 

será aprovada nesta reunião por não ter havido confirmação dos nomes da banca. A 6 

Resolução 058/2011 do CONSUNI contém todas as exigências para o pedido de 7 

progressão e para a composição das bancas. Em votação, a nominata da banca de 8 

progressão do Prof. Maurício Serafim foi aprovada por unanimidade. Para finalizar, a 9 

Profª. Sulivan solicitou uma inclusão de pauta, que não foi incluída antes por 10 

equívoco. Tratava-se da aprovação do Projeto de Ensino “Semana dos Calouros”. A 11 

inclusão foi aprovada por unanimidade e passou-se a este item para discussão. 2.7. 12 

Aprovação do Projeto de Ensino “Semana dos Calouros”:  A relatora do projeto 13 

de ensino “Semana dos Calouros”, Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues, comentou 14 

sobre a programação da semana organizada pelo Centro Acadêmico V de Julho – 15 

CACIJ, com apoio do Departamento de Administração Pública. A programação 16 

completa será encaminhada a todos os professores por e-mail. Seu voto foi 17 

favorável à aprovação do projeto. Em discussão e votação, o mesmo foi aprovado 18 

por unanimidade. Como últimos informes, a Profª. Sulivan convidou todos os 19 

presentes para a cerimônia de colação de grau da turma do Curso de Administração 20 

Pública – Florianópolis, no dia vinte e quatro de março, às dezenove horas, no 21 

Teatro Pedro Ivo, e de Balneário Camboriú, no dia seis de março. Ela afirmou que 22 

este é um momento especial e que a presença dos professores seria importante 23 

para prestigiar os alunos formandos. Por fim, a Profª. Paula informou que foi eleita 24 

para compor o conselho da ISTR – Sociedade Internacional para Pesquisa do 25 

Terceiro Setor, e que ocorrerá em agosto a Conferência Regional da América Latina 26 

e Caribe, em San Juan, Porto Rico. Ela gostaria de contar com a participação dos 27 

colegas tanto na submissão de trabalhos quanto na avaliação dos mesmos. A 28 

professora convidou os professores para se tornarem membros dessa Associação. 29 

Ela afirmou ser muito interessante para aqueles que pesquisam na área da 30 

sociedade civil e terceiro setor. A professora trará novidades ao departamento. A 31 

participação é também uma questão de visibilidade para o curso e para a UDESC. 32 

Os professores a parabenizaram pela eleição. Nada mais havendo a tratar, foi a 33 
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presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 1 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 2 

Departamento. Florianópolis, 11 de fevereiro de 2015.  3 
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