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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dez, às 15:30 horas na sala 145 da 1 

ESAG, reuniu-se o Departamento de Administração Pública da ESAG, com as seguintes 2 

presenças: Patrícia Vendramini, Aline Regina Santos, Arnaldo José de Lima, Eduardo Jara, 3 

Denise Pinheiro, Emiliana Debetir, Ênio Luiz Spaniol, Ivonete da Silva Ramos, Janice M. 4 

Bogo, Luciana Francisco A. Ronconi, Maria Carolina M. Andion, Maria Ester Menegasso, 5 

Marli Dias S. Pinto, Maurício C. Serafim, Mauro Sérgio B. Goulart, Odila Terezinha M. 6 

Staudt, Paula C. Schommer, Simone Ghisi Feuerschutte, Valério A. Turnês, Aroldo 7 

Schambeck, Clenia de Mattia, Eduardo A. Costa. Ausências: Adalto A. Parada (justificada), 8 

Alexandre de Sá Oliveira, Ana Paula Grillo Rodrigues, Denílson Sell, Elaine Cristina O. 9 

Menezes, Francisco Heidemann (justificada), José Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi 10 

(justificada), Marcello B. Zapelini, Marisa L. Güths, Micheline G. Hoffmann, Paulo Sérgio M. 11 

Bastos, Rodrigo Bousfield (a disposição), Simone K. Füchter, Tatiana de Lucena Torres. A 12 

Secretária, Tânia, registrou que a ata do dia cinco de maio, folha 172, linha 1, onde se lê 13 

“Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dez”, leia-se “Aos cinco dias de maio 14 

de dois mil e dez”. Após abertura, atendeu-se ao primeiro item da ordem do dia: 1. 15 

Discussão da Ata da Reunião Anterior – Colocada em discussão, aprovada por 16 

unanimidade. 2. Feedback Desempenho Docente pelos Acadêmicos – A Acadêmica 17 

Clenia, através de power point, fez apresentação comentada da avaliação realizada pelos 18 

acadêmicos de Florianópolis: Aos Professores sugerem evitar: 1. Mesmos professores em 19 

semestres seguidos. 2. Aulas faixas. 3. Professor falta às aulas. Sigma: 4. Atualização do 20 

sigma quanto à freqüência. 5. Atualização do sigma quanto às notas. Trabalhos: 7. Menos 21 

trabalho, mais aula!. 8. Seminários como matéria dada para as provas. 9. Pediu trabalhinho? 22 

Corrigiu!. 10. Respeitar datas de entrega dos alunos. Sugestão: deixar aluno entregar em 23 

data posterior, porém com nota máxima menor. 11. Trabalho interdisciplinar. Idéias: 12. Não 24 

marcar prova no último dia de aula, utilizar esse dia para uma conversa de feedback e 25 

entrega de notas. 13. Professor apresentar a ementa no primeiro dia de aula e falar como 26 

serão as avaliações e aulas. Caso o professor mude o critério de avaliação e peso da 27 

mesma, avisar aos alunos. O que alguns alunos disseram: 14. Os professores devem exigir 28 

mais!!! Últimas Sugestões: 15. Exigir nos trabalhinhos normas de referência e citação para 29 

que os alunos já aprendam certo. Na seqüência colocado o assunto em discussão, foram 30 

feitas várias colocações pelos professores ressaltando a importância do diálogo, 31 

responsabilidade compartilhada e coerência. 3. Avaliação do Acervo de Administração 32 

Pública na BU – A Profª Patrícia informou da solicitação feita pela Coordenação da 33 

Biblioteca Universitária sobre o levantamento das obras do Curso de Administração Pública 34 

com vistas à avaliação de reconhecimento de curso. Informou que a cada 10 alunos deve ter 35 

um exemplar do livro. Solicitou que o levantamento e a sugestão para novas aquisições 36 
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devem ser encaminhadas até dia 07 de junho. Pelo adiantado da hora, a Profª Patrícia 1 

solicitou inversão de pauta, que foi aprovada. 4. Situação Balneário Camboriú – A Profª 2 

Patrícia informou que no dia 20 de maio o Governador assinou o Decreto que cria o Centro 3 

de Educação Superior da Foz do Itajaí – CESFI. O Prof. Mário, Diretor Geral, informou que o 4 

encaminhamento do expediente ao Reitor, provocou uma reflexão da Reitoria no sentido 5 

que fosse revista a situação de Balneário Camboriú. Houve várias reuniões com a Reitoria e 6 

com o Governo do Estado para as tratativas. Este Decreto cria o Centro, e de acordo com a 7 

legislação vigente, o Curso de Administração Pública deixa de ser oferecido em Balneário 8 

Camboriú, retornando a sua origem, transferindo dessa forma as vagas para Florianópolis. 9 

O Departamento deve definir a vocação do Centro, e com isso os cursos a serem 10 

implantados. Informou que encaminhou expediente ao Reitor indicando o nome da Profª 11 

Maria Ester Menegasso para desempenhar as funções de Diretora Geral do CESFI. 12 

Ressaltou que a Direção não imporá restrições à liberação de professores para o novo 13 

Centro. Solicitou ao Reitor a remoção de dois servidores, o Prof. Raimundo Zumblick e o 14 

Técnico Adair Walter Antunes, servidor com experiência como secretário acadêmico do 15 

CAV, com grande conhecimento do sigmaweb. Este servidor veio à disposição da ESAG e 16 

será lotado em Balneário Camboriú. Na seqüência informou que, com o fechamento do 17 

Curso de Administração Pública em BC, o Departamento deve se manifestar quanto à 18 

definição do turno da turma que será aberta em Florianópolis. Ressaltou a necessidade de 19 

se rever a ocupação docente e a questão dos professores colaboradores. A Profª Maria 20 

Ester agradeceu ao Prof. Mário o esforço e empenho para resolver a situação de Balneário 21 

Camboriú, registrando sua maestria nas negociações, agradecendo a confiança e a 22 

indicação para a Direção do Centro. Reiterou a intenção de trabalho em parceria com a 23 

ESAG. O Prof. Mário pediu licença aos presentes para se retirar, pois tinha reunião com 24 

Reitor. O Prof. Arnaldo informou que o vestibular 2010/2 é o último para o Curso de 25 

Administração Pública em Balneário Camboriú, o que trará problemas para a alocação da 26 

carga horária de alguns professores. Na seqüência os professores discutiram a necessidade 27 

de um planejamento em longo prazo através de comissão de estudo técnico, para análise da 28 

questão da ocupação docente, e também da demanda do turno. Após discussão e várias 29 

ponderações o Departamento decidiu solicitar um prazo à Direção Geral para que haja uma 30 

maior discussão sobre o assunto, e também uma proposta mais embasada. O Prof. Arnaldo 31 

recomendou que a reivindicação ao Diretor deve ser por escrito, para que seja também 32 

designado um relator. O Processo deve ser bem instruído, para quando for analisado pelo 33 

CONSUNI, CONSEPE e CONSAD. 5. Plano de Trabalho Individual 2010/2 – A Profª 34 

Patrícia propôs ao Departamento que os planos de trabalhos individuais fossem aprovados 35 

ad referendum assim como o pedido de licença-prêmio do Professor Marcello Zapelini, 36 
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devido à falta de quorum e a duração da reunião ter extrapolado a programação. Nada mais 1 

havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu Tânia Mara Martins Cardoso, 2 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 3 

Departamento. Florianópolis, 25 de maio de 2010. 4 

 


