
   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 

 
167 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dez, às 14:30 horas na sala de 1 

monitoria da ESAG, reuniu-se o Departamento de Administração Pública da ESAG para 2 

uma reunião extraordinária, com as seguintes presenças: Adalto Aires Parada, Alexandre de 3 

Sá Oliveira, Arnaldo José de Lima, Elaine Cristina de Oliveira Menezes, Emiliana Debetir, 4 

Ênio Luiz Spaniol, Francisco G. Heidemann, Ivonete S.Ramos, Janice Mileni Bogo, Luciana 5 

Francisco de Abreu Ronconi, Marcello B. Zapelini, Maria Carolina M. Andion, Maria Ester 6 

Menegasso, Marli Dias S. Pinto, Maurício C. Serafim, Patrícia Vendramini, Paula Chies 7 

Schommer, Simone G. Feuerschütte, Simone K. Füchter, Valério A. Turnês, Aroldo 8 

Schambeck, Clenia de Mattia, Betina Dutra de Faria, Leandro. Ausências: Ana Paula 9 

G.Rodrigues, Denílson Sell, Eduardo Jara, José Francisco Salm Junior, Leonardo Secchi, 10 

Marisa L. Güths, Mauro Sérgio B. Goulart, Odila Terezinha M. Staudt, Micheline G. 11 

Hoffmann, Paulo Sérgio M. Bastos, Rodrigo Bousfield, Tatiana L. Torres. A Profª Patrícia 12 

passou a palavra ao Prof. Mário César Barreto Moraes, Diretor Geral da ESAG, que na 13 

seqüência, após cumprimentos, realizou exposição dos seguintes assuntos: 1- Recebeu do 14 

Conselho Federal de Administração – CFA, proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais 15 

para o Curso de Administração Pública. Será realizado início de abril a primeira audiência 16 

pública nacional sobre essas diretrizes e políticas públicas para produzir um documento 17 

normativo que efetivamente regulamente a oferta do curso de Administração Pública. 18 

Posteriormente serão convidados os coordenadores de curso de administração empresarial 19 

para análise e reavaliação das diretrizes do curso. A Profª Patrícia informou que já recebeu 20 

a proposta, que será discutida na reunião do dia 25 de março pelo Departamento. 2-  Na 21 

seqüência o Prof. Mário informou que fez expediente ao Reitor, onde a proposta inicial seria 22 

a descontinuidade do curso na unidade de Balneário Camboriú. A proposta teria suscitado 23 

uma reconsideração por parte da PROEN, quanto ao tratamento dado à B.C. Assim a Pró-24 

Reitoria de Ensino autorizou a criação de tutoria por fase, com a atribuição de até 4 horas no 25 

PTI. 3- Registrou que no dia 30 de março estará reunido com a ENA – Escola Nacional da 26 

França, para discussão da atuação e colaboração da ESAG nos cursos promovidos pelo 27 

convênio UDESC/Governo do Estado de SC. 4- Foi submetido ao CONSUNI uma proposta 28 

da PROPLAN de 4,5% como sendo operacionalmente factível. O CONSUNI aprovou 10% 29 

de reajuste referendando uma proposta do CONSAD. Estima-se que, considerando as 30 

projeções de receita do Estado, este percentual fique em torno de 7%. 5- 20/05- Seção 31 

solene na Assembléia Legislativa  -abertura das comemorações dos 45 anos da UDESC, e 32 

a ESAG completará 46 anos. Será elaborado um livro com a história da ESAG. 6- A Reitoria 33 

designará uma comissão para revisão do Estatuto e Regimento da UDESC. 7- A UDESC 34 

criou uma Comissão de Expansão, para a criação de novos Centros de Ensino da UDESC, 35 

mas não está considerando a situação de Balneário Camboriú. Em reunião com o 36 
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Governador do Estado, este acenou positivamente para a transformação da unidade em um 1 

Centro de Ensino, solicitando que fosse encaminhado orçamento para análise e avaliação 2 

da possibilidade de inclusão na LDO. Em relação aos professores que fizeram concurso 3 

para Florianópolis e Balneário, poderão optar pelo local. 8- A ESAG adquiriu 80 4 

computadores novos para demandas em Florianópolis e Balneário Camboriú. O NPD tem 5 

apenas um servidor para a formatação desses computadores, em função disso até final de 6 

abril será montado um laboratório para migrá-lo para Balneário. 8- Será reativado a Pós Lato 7 

Sensu na ESAG, Os cursos serão disciplinados e coordenados pelos respectivos 8 

departamentos. Os primeiros cursos será uma parceria com École Nationale – Saint Etienne 9 

e a ACATE. 9- Criação de um protocolo administrativo na ESAG. 10- Criação de Comissão 10 

visando elaborar o Código de Ética com vistas a balizar a elaboração dos guias do 11 

estudante, docente e técnico administrativo. 11- Criação da Comissão para análise e 12 

avaliação da Rede, “Site” e TI. Levantamento de todos os problemas, e a partir do 13 

diagnóstico partir para as ações. 12- Criação da Comissão de Desenvolvimento do Projeto 14 

Pedagógico do Curso de Sistemas da Informação. 13- Estruturação de uma assessoria de 15 

comunicação na ESAG. 13- Ampliado o horário de funcionamento de Balneário Camboriú 16 

até às 19horas. 14- O Departamento precisa avaliar a questão do turno do curso para os 17 

encaminhamentos necessários. A secretaria acadêmica fez um levantamento das disciplinas 18 

com maior represamento. A partir do próximo semestre serão ofertadas as disciplinas com 19 

mais demanda, turmas extras para diminuição da questão do choque de horário. A 20 

realização do curso de administração pública em horários diferentes facilitaria a alocação de 21 

carga horária, e também o gerenciamento da secretaria. Em Balneário Camboriú o curso 22 

não pode ser noturno, em função do adicional noturno, a UDESC é responsável pelo 23 

deslocamento até Florianópolis. 15- Realização do VI Encontro de Estudos Organizacionais 24 

da ANPAD - ENEO, nos dias 24 e 25 de maio. Nesses dias os acadêmicos terão atividades 25 

desenvolvidas fora da ESAG. 16- Reativação da Comissão de Ensino para discutir e 26 

reavaliar o estágio. 17- Foi efetuada consulta, com vistas à realização de processo seletivo 27 

para professor de uma disciplina optativa de inglês.  18- A partir do segundo semestre, 28 

deverá ser implementado o Conselho Estratégico de Empresários, o Conselho de Gestores 29 

Públicos e do Terceiro Setor, e o Conselho de Ex-dirigentes. 19- De modo análogo 30 

pretende-se implantar a tutoria internacional, incentivando os programas de mobilidade de 31 

estudantes e de professores junto às universidades. Na seqüência a Profª Patrícia 32 

agradeceu a presença e os esclarecimentos do Diretor Geral. Nada mais havendo a tratar, 33 

foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Tânia Mara M. Cardoso lavrei a presente ata, a 34 

qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Conselho. Florianópolis, 35 

24 de março de 2010. 36 

 


