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 Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14h00min, na sala 1 

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

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

Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Junior, Leonardo Secchi, Marcello Beckert 4 

Zappellini, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Simone Ghisi Feuerschütte, Sulivan 5 

Desirée Fischer, técnica Paula Eduarda Michels (titular), Jorge Braun Neto, Clenia de Mattia, 6 

Taís Regina Ferraz da Silva (professores convidados). Ausências: Ana Paula Grillo Rodrigues 7 

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

justificada), Ivoneti da Silva Ramos (ausência justificada), Luciana Francisco de Abreu 9 

Ronconi (ausência justificada), Maria Carolina Martinez Andion (afastamento para 10 

capacitação), Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento para 11 

tratamento de saúde), Micheline Gaia Hoffmann (ausência justificada), Patrícia Vendramini 12 

(licença prêmio), Valério Alécio Turnes (ausência justificada), acad. Lucas Vieira Coral (titular 13 

– ausência justificada), Camila Almeida Teixeira Neves (suplente). A chefe do Departamento, 14 

Profª. Janice Mileni Bogo, iniciou a reunião solicitando inclusões em pauta. Foram incluídos 15 

os itens “PRAPEG” pela Profª. Janice Bogo, “Encontro Brasileiro de Administração Pública” e 16 

“Deficiência de informação geral dos alunos”, pelo Prof. Leonardo Secchi, e “Prêmio de Boas 17 

Práticas em Gestão Pública” pela Profª. Sulivan Fischer. Em seguida, a Profª. Janice passou 18 

aos assuntos gerais. 1. Assuntos Gerais: 1.1. ENADE: A Profª. Janice lembrou que os 19 

estudantes farão a prova do ENADE no dia 22 de novembro e informou que neste mês foram 20 

realizadas palestras com o Prof. Mário Moraes sobre a importância e o histórico do exame. 21 

Foi um bom momento para os alunos tomarem conhecimento sobre  o contexto do exame e 22 

sua importância para o processo de aprimoramento do ensino superior. Também foi 23 

elaborado, pelos chefes de departamento, um documento com orientações  indicando ao 24 

estudante  as consequências da não realização da prova, procedimentos a serem tomados 25 

nestes casos, bem como de cuidados básicos como cumprimento do horário e respeito às 26 

regras do exame nacional. Foram adotadas estratégicas de reforço para que os alunos 27 

respondessem ao questionário de estudante dentro do prazo.  1.2. Reforma Curricular do 28 

Curso: A Profª. Janice  trouxe informações sobre a proposta das disciplinas optativas que a 29 

comissão da matriz curricular está finalizando e informou que haverá uma reunião 30 

extraordinária de departamento para apresentá-la ou que este compartilhamento poderá 31 

acontecer na próxima reunião do DAP. Para a redação do documento, deverá ser  formada 32 

comissão com os componentes do Núcleo Docente Estruturante do curso de Administração 33 

Pública, representantes do Departamento de Administração Empresarial e do Departamento 34 

de Ciências Econômicas, além de representação discente. 1.3. Processo Seletivo: A Profª. 35 

Janice informou sobre o pedido de abertura de processo seletivo para o departamento, na 36 
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área de Filosofia Social, Ética e Política. 1.4. PRAPEG: A Profª. Janice informou que no 1 

próximo semestre o Departamento não submeterá projeto para o Programa de Apoio ao 2 

Ensino de Graduação – PRAPEG, pois não houve professor interessado em coordenar a 3 

ação. 1.5. Encontro Brasileiro de Administração Pública: O Prof. Leonardo Secchi 4 

apresentou brevemente a proposta do Encontro Brasileiro de Administração Pública ser 5 

realizado em Florianópolis, em maio do próximo ano. Disse o professor que a Direção do 6 

Centro irá apoiar a sua realização e que também é possível envolver outras instituições. Ele 7 

sugeriu que o departamento se envolva na organização do evento. O professor fez o convite 8 

para os professores que desejam participar. A Profª. Janice sugeriu vincular este evento ao 9 

PRAPEG para uso de recursos e ficou acertado que ela e o Prof. Leonardo irão propor um 10 

projeto para o edital PRAPEG de 2016. 1.6. Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública: 11 

A Profª. Sulivan Fischer  falou sobre o prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública, que está 12 

sendo organizado por comissão formada por ela, os professores Paula Schommer, Janice 13 

Bogo, Fabiano Raupp, Arlindo Rocha, Ivoneti Ramos, os acadêmico Nicolas Rufino, Cloves 14 

das Neves e Nícola Hilário Martins, e o técnico Gustavo Vaz. Ela convidou os professores 15 

para o evento de lançamento do Prêmio, que será realizado no dia 19 de novembro. 1.7. 16 

Deficiência de informação geral dos alunos: O Prof. Leonardo relatou sobre uma atividade 17 

realizada com os alunos do quinto termo, na sua disciplina de Políticas Públicas, que consistia 18 

em uma espécie de prova surpresa com conhecimentos gerais relacionados à política, 19 

atualidades e gestão pública. Ele se impressionou com o fato de muitos estudantes 20 

desconhecerem as informações solicitadas e, por isso, trouxe o assunto para compartilhar 21 

com os professores. Em sua opinião, é preciso atentar para o comportamento desta geração 22 

de estudantes que não costuma ler ou assistir jornais, e que está sempre em busca do que é 23 

imediato. Os professores discutiram sobre o seu papel nesse processo, de incentivar a leitura 24 

e a escrita e de exigir mais dos estudantes. A Profª. Aline Santos problematizou a 25 

preocupação com o conteúdo específico de cada disciplina e afirmou que é preciso se pautar 26 

na formação mais ampla do aluno. Ela sugeriu trazer discussões e debates para a sala de 27 

aula, a partir da leitura de textos e notícias mais aprofundadas. O Prof. Rodrigo Bousfield 28 

observou que esta deve ser uma ação integrada e não de um ou outro professor de maneira 29 

isolada. O Prof. Enio Spaniol trouxe a questão do uso do celular em sala de aula: ele ajuda 30 

em algumas ocasiões, mas também pode se tornar um problema. Ele propôs que se pense, 31 

nesse conjunto de proposições, em alguma forma de disciplinar o seu uso. Os professores 32 

concordaram que o uso excessivo do celular incomoda. A Profª. Clenia de Mattia sugeriu 33 

colocar esta questão em debate com os alunos, para que eles também se questionem, pois 34 

entende que muitos também sentem a necessidade de se desligar um pouco das redes 35 

sociais. A Profª. Taís relatou sobre uma prova com consulta que realizou com os alunos, para 36 
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a qual o material a consultar eram apenas notícias de jornais. Em sua opinião, atividades em 1 

grupo, de pesquisa e discussão, em que os alunos devem produzir algo em sala de aula, são 2 

importantes como estratégia pedagógica. O Prof. José Salm Jr. também contou sobre regras 3 

que adota em sala de aula, onde em determinados períodos da sua aula há a proibição de 4 

utilizar os dispositivos eletrônicos. Ele afirmou que isto tem funcionado com os estudantes. 5 

Para o Prof. Leonardo, há duas estratégias possíveis frente a esse cenário: exigir um nível 6 

maior de estudo dos alunos ou buscar novas formas de atender a essa nova geração, como 7 

a estratégia de “gameficação” nas aulas, perdendo em profundidade, mas ganhando na 8 

motivação dos estudantes. Ele questionou para qual lado o grupo irá caminhar. A Profª. Janice 9 

agradeceu o Prof. Leonardo por ter levantado o assunto e informou que irá propor 10 

encaminhamentos para trazer a discussão novamente para o grupo. 1.8. Disciplinas Extras 11 

BC: a Profª. Janice expôs a demanda apresentada pelos alunos de Balneário Camboriú, de 12 

disciplinas em caráter de estudo dirigido para o semestre 2016-1, após solicitação da 13 

coordenação do curso. As disciplinas apresentadas foram: Finanças Públicas; Orçamento 14 

Público; Contabilidade Pública; Políticas Públicas; Marketing de Serviços Públicos; 15 

Desenvolvimento Sustentável e Territorialidade; Gestão da Responsabilidade 16 

Socioambiental; Gestão de Espaços Urbanos; Sistemas de Accountability; Metodologias de 17 

Avaliação de Serviços Públicos. Ética na Adm. Pública; Antropologia Política; Administração 18 

Pública II; Teoria Econômica II; e Coprodução de Serviços Públicos. A Profª. Janice pediu aos 19 

professores que considerassem a possibilidade de atender a essas demandas, se tiverem 20 

condições de ofertá-las em estudo dirigido. Ela aguardará retorno dos mesmos para a 21 

definição das disciplinas. 2. Deliberações: A Profª. Janice submeteu a ata da reunião de vinte 22 

e nove de setembro aos presentes. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por 23 

unanimidade. 2.2. Aprovação nova composição NDE: A Profª. Janice apresentou a nova 24 

composição do Núcleo Docente Estruturante do Departamento, com pequenos ajustes após 25 

ter assumido a presidência do núcleo: Presidente: Profª. Janice Mileni Bogo; Eixo 1 - 26 

“Fundamentos/Propedêutica da Administração Pública”: Prof. Enio Spaniol (titular) e Profª. 27 

Patrícia Vendramini (suplente); Eixo 2 - “Interface Público-Privada”: Prof. Valério Turnes 28 

(titular) e Profª. Paula Schommer (suplente); Eixo 3 - “Gestão Pública”: Prof. Marcello Zapelini 29 

(titular) e Prof. Daniel Pinheiro (suplente); Eixo 4 - “Economia e Finanças”: Profª. Ivoneti 30 

Ramos (titular) e Prof. Mauro Goulart (suplente); Eixo 5 - “Inovação e Tecnologia”: Prof. 31 

Denilson Sell (titular) e Profª. Micheline Hoffmann (suplente); Eixo 6 - “Desenvolvimento 32 

Humano”: Profª. Simone Feuerschütte (titular) e Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues (suplente); 33 

Eixo 7 - “Jurídico”: Prof. Rodrigo Bousfield (titular) e Profª. Denise Pinheiro (suplente). Em 34 

discussão e votação, a nova composição foi aprovada por unanimidade. 2.3. Processo 35 

21997/2015 - Credenciamento da Profª. Clenia de Mattia para novas disciplinas (Relator: 36 
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Prof. Leonardo): O Prof. Leonardo Secchi apresentou seu parecer favorável à aprovação do 1 

credenciamento da professora colaboradora Clenia de Mattia para ministrar as disciplinas de 2 

Organização, Sistemas e Métodos e de Metodologia Científica e da Pesquisa. A solicitação 3 

foi avalizada pela chefia do departamento e cumpre o disposto na Resolução nº 030/2001 do 4 

CONSEPE. Em discussão e votação, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. 2.4. 5 

Processo 20405/2015 - Afastamento para Capacitação do Prof. Rodrigo Bousfield 6 

(Relator: Prof. Marcello): O Prof. Marcello Zappellini apresentou seu parecer favorável à 7 

aprovação do pedido de afastamento do Prof. Rodrigo Bousfield para realização de estágio 8 

pós-doutoral, de 01 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017, no Curso de Pós-Graduação 9 

em Direito, com período de investigação na Universidade de Lisboa – Instituto Superior de 10 

Ciências Sociais e Política. O Prof. Marcello afirmou que o pedido do professor Rodrigo atende 11 

aos requisitos dispostos na Resolução nº 10/2009 e que o projeto é relevante e coerente com 12 

a área de trabalho do mesmo, e se constitui em importante adição para os conhecimentos e 13 

expertise do departamento. Ele observou que haverá a necessidade de contratação de 14 

professor substituto para o período, dada a realidade dos professores da área jurídica. Em 15 

discussão e votação, o pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade. 2.5. Processo 16 

21714/2015 - Ampliação de c/h em extensão do Prof. Valério Turnes (Relator:  Prof. 17 

Denilson): O Prof. Denilson Sell apresentou seu parecer favorável à solicitação de alteração 18 

de carga horária em extensão do Prof. Valério Turnes, referente à coordenação do Programa 19 

de Extensão Floripa Cidadã. A alteração implica no aumento das atuais oito horas semanais 20 

para doze horas, em virtude do aumento das demandas previstas para o programa, e está de 21 

acordo com o que prevê o art. 19 da Resolução nº 29/2009 – CONSUNI. Em discussão e 22 

votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.5. Processo 21996/2015 - Ampliação 23 

de c/h em pesquisa do Prof. Maurício Serafim (Relator: Prof. Rodrigo): O Prof. Rodrigo 24 

Bousfield apresentou seu parecer favorável à solicitação de ampliação de carga horária em 25 

pesquisa do Prof. Maurício Serafim, no projeto “Contribuições da Teoria do Desenvolvimento 26 

Moral (TDM) de Kohlberg ao debate sobre as racionalidades nas organizações”, de seis para 27 

dez horas semanais. A solicitação tem respaldo no art. 19 da Resolução nº 29/2009 – 28 

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

Aprovação PTIs 2016-1: A Profª. Janice apresentou os Planos de Trabalho Individuais – PTIs 30 

dos professores do departamento para o semestre 2016-1. Em discussão e votação, os planos 31 

foram aprovados, com exceção do plano do Prof. Mauro Sérgio Boppré Goulart, suspenso até 32 

que sua licença para tratamento de saúde seja renovada, e do Prof. Rodrigo Bousfield, para 33 

complemento da carga horária. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, 34 

da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária, lavrei a presente ata, a qual depois de 35 
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aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 28 de 1 

outubro de 2015.  2 

123 

 


