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Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, na sala 1 

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

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

Grillo Rodrigues, Clenia de Mattia, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio 4 

Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni Bogo, José Francisco de Salm 5 

Júnior, Marcello Beckert Zappellini, Maurício Custódio Serafim, Micheline Gaia 6 

Hoffmann, Patrícia Vendramini, Ricardo Alves Cavalheiro, Simone Ghisi 7 

Feuerschutte, Sulivan Desirée Fischer, técnico Bruno Cesar Antunes (titular). 8 

Ausências Justificadas: Denilson Sell, Leonardo Secchi, Lucas Vieira Coral, Luciana 9 

Francisco de Abreu Ronconi, Maria Carolina Martinez Andion (afastamento para 10 

capacitação), Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento para tratamento de saúde), 11 

Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield, Valério Alécio Turnes. Ausências: 12 

Arnaldo José de Lima. A chefe do Departamento, Profª. Janice, iniciou a reunião 13 

solicitando inclusões e alteração da ordem da pauta. Foram incluídos os itens: 14 

Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública pela profa. Sulivan; Divulgação do 15 

balanço geral de contas do Estado de SC pela profa. Ivoneti; Incidente institucional 16 

pela prof. Ana Paula; Feedback questões disciplinares 6º termo pela prof. Patrícia; 17 

Alteração de C/H em pesquisa pela professora Emiliana Debetir; Homologação do 18 

projeto do curso de especialização em gestão pública universitária pelo prof. Daniel 19 

Pinheiro; Projeto de ensino pela prof.ª Patrícia Vendramini; Organização das salas 20 

de aula pelo técnico Bruno Cesar Antunes. Em seguida passou-se aos assuntos 21 

gerais. 1. Assuntos Gerais: 1.1. Eleições para Conselhos: A Profª. Janice 22 

informou os docentes sobre o as eleições dos Conselhos no dia 18 de abril de 2016, 23 

das 9h às 11h30 e das 15h às 20h30, solicitou a participação de todos na votação. 24 

1.2. Apresentação do professor Ricardo Cavalheiro: A Profª. Janice apresentou o 25 

professor Ricardo aos demais docentes ofereceu-lhe as boas-vindas e acrescentou 26 

sobre a atual situação do processo seletivo que o mesmo participou informando que 27 

a segunda colocada entrou com recurso judicial para pedir reavaliação da titulação 28 

desta. Professor Ricardo agradeceu a oportunidade e apresentou-se informando que 29 

está muito satisfeito em compor a equipe do DAP. 1.3. Guia de trabalhos 30 

acadêmicos do DAP: Professor Zappellini propôs aos demais colegas um guia de 31 
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trabalho acadêmico para padronizar na instituição os trabalhos realizados pelos 1 

discentes, minimizando assim controvérsias entre estudantes e docentes de como 2 

realizar cada trabalho. Esse guia serviria de orientação, mas cada professor 3 

continuaria com a liberdade de trabalho solicitando da maneira que melhor convier. 4 

Professora Simone afirmou que já realizou um trabalho com isto e tem material 5 

próprio na Univali, sendo que este guia deve ser focado em trabalhos acadêmicos e 6 

não em projetos. Assim a mesma concordou com o guia e solicitou a expandir este 7 

método para mapas mentais. Professora Patrícia afirmou que o mesmo deve servir 8 

apenas para trabalhos acadêmicos comuns (exemplo resenhas). Professora Janice 9 

disse que é uma sugestão e não uma obrigação a ser seguida, assim pediu a 10 

colaboração dos professores por meio do fornecimento de informações sobre que 11 

tipos de trabalhos solicitam aos estudantes. 1.4. Notícias da Reforma Curricular – 12 

redação PPC: Professora Janice anunciou que a comissão para redação da reforma 13 

retomou os trabalhos. 1.5. Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública: A 14 

professora Sulivan reforçou o pedido de divulgação do Prêmio de Melhores Práticas 15 

pelos docentes. 1.6. Divulgação do balanço geral de contas do Estado de SC: A 16 

professora Ivoneti comentou sobre a procura que o curso de Administração Pública 17 

possui pelas demais organizações regionais para desenvolver os projetos na área 18 

pública, sobretudo quanto ao tema de transparência. Assim, para o corpo docente 19 

pensar em oportunidades nesse sentido para está ampliando as relações 20 

institucionais e desenvolvendo projetos de interesse social nesta temática. 1.7. 21 

Incidente Institucional: A professora Ana Paula Grillo falou sobre os insultos aos 22 

estudantes do curso de pós-graduação da polícia militar no centro da FAED. Ela 23 

conversará com o diretor da FAED sobre a situação. 1.9. Feedback questões 24 

disciplinares 6º termo: A Professora Janice informou que os alunos pediram 25 

desculpa pelo comportamento e por não conseguirem resolverem entre eles o 26 

problema. A professora Patrícia retomou a questão sobre o debate que aconteceu e 27 

a discussão que teve entre os alunos sobre a crise política no Brasil. A professora 28 

Janice disse que foi questionada sobre o modo como ocorreu o debate e solicitada a 29 

pensar em como melhorar e organizar melhor o assunto, avisando a comunidade 30 

acadêmica sobre o mesmo antecipadamente. A professora Patrícia discorreu em 31 
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criar uma rotina de debates na ESAG. O professor Salm Jr. Propõe passar um e-mail 1 

ou informativo sobre o lado positivo desta experiência. 2 

 2. Deliberações: 2.1. Aprovação da ata anterior – março/16: A professora Janice 3 

solicitou a leitura da ata referente à reunião anterior e aprovação caso 4 

concordassem com a mesma. Todos concordaram com a aprovação da ata – 5 

aprovado por unanimidade. 2.2. Relatório final do PRAPEG 2015: A relatora, 6 

professora Ana Paula Grillo Rodrigues, verificou o Relatório Final do Programa de 7 

Comunidades Práticas, processo 4913/2016 da interessada Janice Mileni Bogo, e 8 

deu parecer favorável à aprovação, pois o mesmo está consoante coma Resolução 9 

06/2009 do CONSUNI. O colegiado se manifestou a favor. Todos concordaram – 10 

aprovado com unanimidade. 2.3. Homologação de solicitação de afastamento 11 

para viagem internacional – profª. Simone Ghisi Feuerschütte: O relator Daniel 12 

Pinheiro leu a solicitação de viagem, sem ônus, da professora Simone G. 13 

Feuerschutte (processo UDESC 3757/2016), com viagem do período de 18 a 20 de 14 

abril de 2016. A viagem foi aprovada em ad referendum pelo departamento tendo 15 

em vista o cumprimento do prazo. Segundo relato do professor Daniel “As atividades 16 

conduzidas pela professora neste período na pós-graduação não serão prejudicadas 17 

por conta de substituição já organizada. Na graduação, devido ao feriado do dia 18 

21/04, não haverá aula. A viagem tem caráter particular e não representará custos 19 

para a UDESC. Assim sendo, com base na Instrução Normativa n. 002/2013, não há 20 

óbice ao pedido”. Relator deu aprovação. Todos concordaram – aprovado com 21 

unanimidade. 2.4. Solicitação de afastamento para viagem internacional – prof. 22 

Daniel Pinheiro: A relatadora, professora Aline Santos, leu o pedido de afastamento 23 

do professor Daniel para participar de evento na Europa para apresentar trabalho 24 

acadêmico. O professor recebeu elogios e foi parabenizado pelos demais colegas 25 

pela aprovação do trabalho em evento internacional. Sem mais, a relatora aprovou a 26 

solicitação. Todos concordaram – aprovado com unanimidade. 2.5. Solicitação de 27 

passagens e diárias para participação em Congresso Nacional – profª. Ana 28 

Paula Grillo: A relatora, professora Micheline Hoffmann, realizou a análise do 29 

pedido de passagens e diárias para apresentar três trabalhos no VII CBPOT, a 30 

realizar-se em Brasília entre 13 a 16 de julho de 2016. Segundo relato o trabalho da 31 
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professora Grillo têm aderência às disciplinas ministradas pela mesma atendendo 1 

assim o art. 1, parágrafo 2°, da Resolução 006/2011. Assim, fica a concessão 2 

salvaguardada à disponibilidade orçamentária do Centro, também previsto no 3 

mesmo artigo da referida resolução. A relatora deu parecer favorável. Todos 4 

concordaram – aprovado com unanimidade. 2.6. Homologação de credenciamento 5 

dos professores Clenia de Mattia e Jorge Braun: O relator prof. José Salm Jr. 6 

informou a todos dos processos em que os prof. Jorge e Clenia irão ministrar novas 7 

disciplinas. Para realização do parecer o relator baseou-se na Resolução 003/2016 e 8 

também na análise das comunicações internas do DAP, nº 24-16 e 23-16, que 9 

cuidou de todos os critérios exigidos pela resolução presente na época. Os 10 

processos tendo sido aprovado por ad referendum o parecer do relator foi favorável. 11 

Todos demais concordaram – aprovado por unanimidade. 2.7. Alteração de C/H em 12 

pesquisa – prof. Daniel Pinheiro: A Professora Emiliana, relatora do processo, leu 13 

o parecer favorável quanto ao pedido de alteração de C/H do interessado prof. 14 

Daniel Pinheiro para o semestre 2016/2 no projeto “Na prática a ética é outra: 15 

compreendendo os dilemas morais vivenciados na gestão pública”. Todos demais 16 

concordaram – aprovado por unanimidade. 2.8. Homologação do projeto do curso 17 

de especialização em gestão pública universitária: O relator, professor Daniel 18 

Pinheiro, aprovou projeto de curso para especialização em gestão pública 19 

universitária relatando a importância do mesmo para a instituição. A professora 20 

Ivoneti, interessada no projeto, completou informando quem são os demais docentes 21 

que participarão do projeto ministrando aulas aos técnicos. Essa participação dos 22 

docentes será realizada sem ônus para a instituição e estendeu o convite para os 23 

demais docentes que queiram participar do projeto como colaboradores. Todos 24 

demais concordaram com o projeto – aprovado por unanimidade. 2.9 Novos 25 

projetos de pesquisa: 2.7.1 Uma abordagem para a estruturação de bases de 26 

conhecimento em plataformas de governo eletrônico: Estudo de Caso na 27 

Escola Nacional de Gestão Agropecuária: A relatora, professora Simone, explicou 28 

o objetivo do processo, tendo como coordenador o prof. Denilson Sell. O projeto 29 

tinha sido aprovado por ad referendum no DAP e teve análise de aprovação no 30 

Comitê de Pesquisa. Diante disso, e considerando o mérito, a relatora deu 31 
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aprovação do projeto. O professor Salm explicou que a ideia deste projeto é 1 

expandir para alunos da ESAG para realizar participarem, pois envolverá 2 

garimpagem de dados e reconhecimento de expertise. Todos demais concordaram – 3 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião 4 

encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual 5 

depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. 6 

Florianópolis, 14 de maio de 2016. 7 


