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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14h15min, na sala 145 1 

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

as seguintes presenças: Aline Regina Santos, Daniel Moraes Pinheiro, Enio Luiz Spaniol, 3 

Janice Mileni Bogo, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zapelini, Maria 4 

Carolina Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, Paula Chies Schommer, Sulivan 5 

Desirée Fischer, técnica Paula Eduarda Michels (titular), discente Lucas Vieira Coral (titular), 6 

Taís Regina Ferraz da Silva (professora convidada). Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues 7 

(ausência justificada), Arnaldo José de Lima, Denilson Sell (ausência justificada), Emiliana 8 

Debetir (ausência justificada), Ivoneti Ramos (ausência justificada), José Francisco Salm 9 

Júnior (ausência justificada), Leonardo Secchi (afastamento para capacitação), Mauro Sérgio 10 

Boppré Goulart (afastamento para tratamento de saúde), Micheline Gaia Hoffmann (ausência 11 

justificada), Patrícia Vendramini (licença maternidade), Rodrigo Bousfield (ausência 12 

justificada), Simone Ghisi Feuerschütte (ausência justificada), Valério Alécio Turnes 13 

(justificada). A chefe do Departamento, Profª. Sulivan Desirée Fischer, iniciou a reunião 14 

solicitando inclusões em pauta. Foi incluído o item “Afastamento para Viagem Internacional 15 

da Profª. Paula Schommer”, pela Profª. Sulivan. Em seguida, passou-se aos assuntos gerais. 16 

1. Assuntos Gerais: 1.1. Palestra sobre Práticas Pedagógicas – 06/07 – Prof. Lourival – 17 

Ação Reforma Curricular: A Profª. Aline apresentou a proposta da comissão de práticas 18 

pedagógicas de realizar algumas ações no âmbito da reforma curricular. Na próxima quinta-19 

feira, os professores da comissão farão uma conversa com os alunos do sétimo e oitavo 20 

termos com o objetivo de questioná-los sobre quais vivências tiveram no curso que 21 

contribuíram para o seu aprendizado, em relação aos conteúdos teóricos e práticos. Depois, 22 

no dia seis de julho, pela manhã, haverá a entrega desta conversa para o grupo. No primeiro 23 

momento, irão apresentar o resultado e em seguida haverá uma palestra com o Prof. Lourival 24 

José Martins Filho, da FAED/UDESC, que se disponibilizou para conversar com o grupo sobre 25 

docência e aprendizagem no ensino superior. Ao final da palestra, os professores se reunirão 26 

para um debate final sobre suas práticas e as reflexões proporcionadas pela palestra e 27 

leituras. A atividade foi planejada para esta data para que haja o maior número de professores 28 

participantes possível. A Profª. Sulivan deu orientações aos professores que tiverem exames 29 

nesta data, para que possam participar também do evento. Eles devem recepcionar os alunos 30 

e dirigi-los até uma sala específica, onde farão a leitura da prova e a técnica Paula Michels 31 

ficará responsável pela aplicação. A professora reforçou a importância dessa atividade. Em 32 

seguida, informou que no dia trinta de junho haveria a apresentação dos resultados das 33 

comissões da reforma curricular, porém, tendo em vista que as comissões ainda não 34 

finalizaram seus produtos e que foi convocada  uma reunião com a PROEN sobre o ENADE 35 

no mesmo dia, ela sugeriu adiar. 1.2. ENADE: A Profª. Sulivan informou sobre a reunião 36 
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convocada pela PROEN com orientações para o ENADE, no dia trinta de junho, e que uma 1 

série de ações está sendo conduzida pelo centro e pela reitoria sobre a realização da prova. 2 

No dia nove de julho haverá palestra do prof. Mário Moraes sobre o sistema de avaliação do 3 

ensino superior, dentro da programação do I Fórum Catarinense do Ensino de Administração, 4 

que será realizado no auditório da ESAG. Ela convidou os professores para participar. Nesta 5 

semana, o departamento enviou um e-mail aos alunos solicitando àqueles que se 6 

caracterizam como concluintes do curso para atualizarem seu cadastro pessoal no SIGA, 7 

visando o correto recebimento das informações do ENADE. Ela pediu ao representante 8 

discente, Lucas Coral, reforçar com os alunos este pedido. A prova será realizada no dia vinte 9 

e dois de novembro e é a primeira vez que os alunos irão realizar uma prova específica para 10 

o curso de Administração Pública. Ela propôs a leitura das Diretrizes Curriculares Nacionais, 11 

por parte dos professores, para refletir sobre as áreas em que os alunos têm mais deficiência 12 

no curso e reforçar com eles estes conteúdos. Pode-se pensar em ações de reposição de 13 

conteúdos que ficaram falhos ou que são relevantes para o exame. A Profª. Aline sugeriu a 14 

leitura das provas anteriores, disponíveis na internet, para os professores conhecerem o 15 

formato da prova e saberem orientar os alunos em sala de aula. A Profª. Paula informou sobre 16 

uma oficina de elaboração de questões no formato ENADE que foi desenvolvida por um 17 

profissional da área. Ele é convidado para ministrar a oficina em várias universidades. A Profª. 18 

Paula pode fazer o contato com ele, porém, em sua opinião, o grupo deve questionar se possui 19 

interesse em tal atividade. Ela acrescentou que possivelmente a comissão de Públicas irá 20 

trazer alguma proposta diferente para a nova prova, em relação às provas anteriores de 21 

Administração. Para a Profª. Sulivan, a atividade poderia ser relevante enquanto aprendizado. 22 

Ela reforçou que é papel dos professores falar sobre a prova com os alunos em sala e 23 

conscientizá-los sobre a importância de fazer uma boa prova, pois seu desempenho interfere 24 

no conceito da instituição. Na opinião da Profª. Paula, deveria ser criado um mecanismo de 25 

responsabilização dos alunos, pois o governo investe no exame e a instituição é penalizada 26 

pela falta de compromisso dos alunos. Depois da reunião do dia trinta, a Profª. Sulivan passará 27 

mais informações sobre o ENADE. 2. Deliberações: 2.1. Aprovação da ata anterior: A Profª. 28 

Sulivan submeteu a ata da reunião de vinte e oito de maio aos presentes. Em discussão e 29 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2. Processo 9630/2015 - Homologação 30 

Solicitação de Afastamento para Viagem Internacional Profa. Carolina (Relator: Valério): 31 

O Prof. Valério Turnes apresentou o pedido de afastamento do país da Profª. Maria Carolina 32 

Martinez Andion, para participação na 5ª Conferência Internacional de Pesquisa do CIRIEC, 33 

em Lisboa, Portugal, e para reuniões de trabalho em Valência, Espanha, no período de treze 34 

a vinte e quatro de julho deste ano. O pedido foi aprovado ad referendum pela chefia do 35 

departamento por conta dos prazos. O Prof. Valério afirmou que o processo atende às 36 
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exigências da Instrução Normativa 002, de 01/07/2013, e é portanto favorável à sua 1 

aprovação. Em discussão e votação, a solicitação foi homologada. 2.3. Processo 8891/2015 2 

- Aprovação Credenciamento de Orientadores Curso de Especialização em Gestão 3 

Pública (Relatora: Aline): A Profª. Aline Santos apresentou a solicitação de credenciamento 4 

de quatro professores do quadro efetivo da UDESC e três oficiais do CBMSC e PMSC no 5 

curso de Especialização em Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Bombeiril e 6 

Especialização em Gestão Pública: Estudos Estratégicos em Atividade Policial Militar. A 7 

professora afirmou que o pedido atende a Resolução 10/2012 – Consepe e é de parecer 8 

favorável ao credenciamento dos professores e oficiais como orientadores de monografias do 9 

referido curso. Em discussão e votação, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. 2.4. 10 

Processo 8172/2015 - Aprovação Projeto de Ensino “XIV Encontro Nacional de 11 

Estudantes do Campo de Públicas (ENEAP)” (Relatora: Janice): A Profª. Janice informou 12 

sobre o projeto de ensino referente à participação dos alunos do curso de Administração 13 

Pública da ESAG/UDESC no XIV Encontro de Estudantes do Campo de Públicos (ENEAP), 14 

diligenciado na reunião do Departamento de vinte e oito de maio deste ano. Ela informou que 15 

houve o atendimento parcial das solicitações presentes na diligência e afirmou que para o 16 

processo seguir adiante é importante que todas as informações na forma e ordem definidas 17 

na Resolução 104/2004 CONSUNI sejam encaminhadas para aprovação no pleno do 18 

Departamento de Administração Pública. Desta forma, o projeto foi outra vez diligenciado para 19 

adequação, entendendo que esta medida pode evitar diligências e questionamentos 20 

posteriores em outras instâncias. 2.5. Aprovação Licença Prêmio Profª. Patrícia 21 

Vendramini (Relatora: Luciana): A Profª. Luciana Ronconi apresentou a solicitação de 22 

licença prêmio da Profª. Patrícia Vendramini de noventa dias, informando que i) a professora 23 

terá direito à licença prêmio a partir de 08/08/2015, ii) a condução pedagógica não será 24 

prejudicada, pois as disciplinas sob responsabilidade da professora já estão sendo 25 

ministradas por professores substitutos; iii) No seu PTI de 2015/2 já estão sendo alocadas 26 

atividades de ensino, extensão e administração. Assim, considerando a conveniência da 27 

professora e o interesse público, o parecer da Profª. Luciana foi favorável à solicitação da 28 

Profª. Patrícia. Em discussão e votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.6. 29 

Aprovação PTI Profª. Patrícia Vendramini: A Profª. Sulivan apresentou aos presentes o 30 

Plano de Ocupação Docente da Profª. Patrícia Vendramini para o semestre 2015-2, que 31 

estava pendente na última reunião. O PTI considera o período de licença prêmio e as 32 

atividades que a professora assumirá após o término da licença. Em discussão e votação, o 33 

mesmo foi aprovado por unanimidade. 2.7. Processo 10365/2015 - Aprovação Solicitação 34 

de Afastamento para Viagem Internacional da Profa. Paula (Relator: Enio): O Prof. Enio 35 

Spaniol apresentou a solicitação de afastamento do país com ônus limitado da Profª. Paula 36 
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Schommer para participação em reunião e conferência da ISTR - International Society for 1 

Third-Sector Research, em Porto Rico, de primeiro a nove de agosto deste ano. Seu parecer 2 

foi favorável à aprovação considerando i) a conformidade com a instrução normativa 001, de 3 

03 de junho de 2013, ii) a importância para o curso de Administração Pública da ESAG; iii) o 4 

fato da professora requerente ser integrante do mandato da ISTR 2015-2018; e iv) por 5 

dirigir/coordenar painéis de apresentação de pesquisas e apresentar artigo científico. Em 6 

discussão e votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 7 

foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a 8 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 9 

Departamento. Florianópolis, 23 de junho de 2015.    10 
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