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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dez, às 14:00 horas na sala 145 da 1 

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

presenças: Aline Regina Santos, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Ivonete S. 3 

Ramos, Janice. M. Bogo, Leonardo Secchi, Luciana F. Abreu Ronconi, Marli Dias S. Pinto, 4 

Maurício Serafim, Micheline G. Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula C. Schommer, Simone 5 

Ghisi Feuerschutte, Simone K. Füchter, Sullivan Desirée F. Salgado, Valério Alécio Turnes, 6 

Aroldo Schambeck. Ausências: Alexandre S. Oliveira, Ana Paula G. Rodrigues, Arnaldo 7 

José de Lima, Denílson Sell, Eduardo Janiseck Jara, Enio Luiz Spaniol, Francisco Gabriel 8 

Heidemann, José Francisco Salm Junior, Marcello B. Zapelini (licença prêmio), Maria 9 

Carolina M. Andion, Mauro Sérgio B. Goulart, Marisa L. Güths, Maria Ester Menegasso, 10 

Marli Dias S. Pinto, Odila Terezinha M. Staudt, Rodrigo Bousfield (a disposição ENA), Sérgio 11 

Bittencourt, Sullivan Desirée F. Salgado. A Profª Patrícia Vendramini inverteu a pauta e 12 

iniciou os trabalhos pelas comunicações. 1. Comunicações Gerais - Informou que o Prof. 13 

Arnaldo Lima, Diretor de Ensino, solicitou sugestões aos professores acerca do projeto 14 

arquitetônico e hidráulico da UDESC (sugestões para e4as@udesc.br). Os Professores 15 

Emiliana/Valério/Paula sugeriram que a construção levasse em consideração o modelo de 16 

eco-eficência. Ao final da discussão conclui-se que os professores deverão enviar suas 17 

sugestões ao Professor Daniel Pinheiro que compilará um documento único em nome do 18 

grupo de professores do Departamento de Administração Pública. Na seqüência, a 19 

Professora Patrícia relatou o evento da posse do Conselhos de Gestores Públicos, Gestores 20 

Empresariais e Ex-Diretores, comentando que os conselheiros estavam satisfeitos com a 21 

iniciativa e dispostos a contribuir. Alguns conselheiros se manifestaram com discurso. Com 22 

relação a esse assunto, os professores do departamento se manifestaram no sentido de que 23 

o conselho possa ter efetividade, com reuniões e encontros semestrais, com parcerias com 24 

a FECAM. A Profª Paula sugeriu elaborar estratégias de aproximação para aproveitar esse 25 

canal criado com a sociedade. A Profª Emiliana pediu que seja divulgado o nome e os 26 

contatos dos conselheiros aos professores. O Prof. Mauricio comentou que sentiu falta de 27 

uma maior publicidade ao evento. Na seqüência os professores comentaram sobre o 28 

fortalecimento do curso de Administração Pública da ESAG/UDESC, tendo como sugestão 29 

do Prof Valério um programa na rádio da UDESC para divulgar a profissão. Os professores 30 

concordaram que é necessário preencher os espaços na sociedade, por exemplo, através 31 

de artigos a periódicos. A Profª Aline se manifestou como voluntária no sentido de 32 

assessorar os professores que quiserem enviar material para que ela coloque no formato do 33 

releasing e envie para os programas e jornais locais. A Profª Emiliana sugere que se 34 

divulgue resultados dos projetos do ano passado e um do próximo ano. A Profª Janice 35 

comenta que poderia ser divulgado as ações promovidas pelos professores durante o ano 36 
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nas disciplinas e no curso de Administração Pública. O Prof. Valério enfatiza que é 1 

importante que os professores do Departamento se habilitem como fonte para a imprensa. 2 

2. Solicitações de Gratificação de Dedicação Integral para 2011 – A Profª Janice relatou 3 

as seguintes solicitações: Professores Ana Paula Grillo, Enio Luiz Spaniol, Janice Bogo, 4 

Luciana Ronconi, Maria Ester Menegasso, Patricia Vendramini, Rodrigo Bousfield, Simone 5 

Ghisi Feuerschutte. Parecer: todos os processos atendem ao solicitado em termos de 6 

documentação, mas faltam assinaturas em alguns processos e dois processos não foram 7 

registrados no sistema por problemas técnicos do próprio sistema. A relatora se manifesta 8 

para que sejam aprovados os processos. A Profª Patrícia solicita manifestação dos 9 

presentes: aprovado por unanimidade. Professora Luciana informa há um processo em 10 

tramitação para que os professores em estágio probatório possam solicitar GDI. 3. 11 

Definição das Áreas e Perfis para Concurso Público e Processo Seletivo - A Profª 12 

Patrícia repassou os PTIs para apresentar as disciplinas que estão sem alocação de 13 

professores e que carecem da análise se serão realizados concurso público ou processo 14 

seletivo para o preenchimento. São as disciplinas: TI, Gestão de Espaços Urbanos, 15 

Planejamento Público, Orçamento Público, ARH, Mediação e Negociação. Com relação à 16 

disciplina de Orçamento Público a Profª Ivoneti informa ao grupo que pode assumir a 17 

disciplina, substituindo uma das duas disciplinas que atende no Departamento de Economia, 18 

mas acrescenta que é uma decisão que pode ficar a encargo do consenso do grupo, pois 19 

para ela o que for decidido no grupo será atendido sem nenhuma restrição. No caso de TI, a 20 

Profª Micheline colocou as justificativas elaboradas pelo Prof. Salm Jr. para que seja 21 

realizado concurso público para a área: 1- Há apenas um professor da área no DAP; 2- Não 22 

houve professor aprovado no último concurso público; 3- Os demais professores da área 23 

estão lotados no Departamento de Administração Empresarial, apresentam pouca 24 

disponibilidade para o DAP e também podem apresentar limitações nos conhecimentos 25 

específicos da área pública; 4- Com a discussão do novo currículo, tendo-se em vista que a 26 

inovação foi apontada como característica a ser evidenciada no curso, serão necessárias 27 

disciplinas adicionais na área de TI, o que intensificará a problemática da escassez de 28 

professor com esta especialidade. Novas disciplinas candidatas ao Curso: - Introdução a 29 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública (Conhecimento como fator de produção; 30 

Frameworks para Gestão do Conhecimento; Fatores condicionantes para GC na 31 

Administração Pública; Práticas e Instrumentos para a GC; Governança em programas de 32 

GC na Administração Pública). - Portais de Conhecimento e Instrumentos para Inovação 33 

(Projeto de concepção de portais de conhecimento; Modelos de Portais de Conhecimento; 34 

Redes Semânticas; Esquemas de Navegação; Modelos de Navegação; Gestão de 35 

Conteúdo; Ontologias de Domínio; Instrumentos para o compartilhamento de conhecimento; 36 
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Inteligência Coletiva e instrumentos da engenharia do conhecimento; iGov); - Tomada de 1 

Decisão e Projeto de Sistema de Indicadores (Processo decisório; Instrumentos para o 2 

apoio ao planejamento e gestão estratégica; Business Intelligence; Ciclo de vida de projetos 3 

de BI; Projetos de Sistemas de Apoio à Decisão; Frameworks para gestão estratégica. 4 

Governança de projetos de Business Intelligence); - Governo Eletrônico - Teoria e Prática 5 

(Tipos de Projetos de Governo Eletrônico, Métodos de Avaliação de Maturidade em eGov, 6 

Padrões de Governo Eletrônico no Brasil; Agências Virtuais de Governo); - Tecnologias 7 

Inovadoras na Administração Pública (Projeto de Tecnologia Móvel para serviços de 8 

governo; Usabilidade em PDAs e telefonia móvel; Serviços públicos em dispositivos 9 

móveis). A Profa. Patrícia lembra que o professor Salm Jr., ao retornar do doutorado pode 10 

ser chamado a se dedicar ao mestrado, o que diminui sua contribuição para a graduação.  11 

Profª Simone Ghisi coloca que existe um fato que para se cumprir requisitos da CAPES 12 

precisa ministrar aulas no Mestrado e isso poderá reduzir a presença do Professor Salm Jr. 13 

na graduação, mas que existe também uma discussão na direção sobre aproveitar os 14 

professores da casa. A Profª Simone Ghisi acredita que a definição dos eixos vai facilitar 15 

bastante para reforçar a necessidade do concurso público. A Profª Patrícia reforça que seria 16 

importante que o professor que ministre TI seja do próprio Departamento de Administração 17 

Pública. O Prof Mauricio também considera importante e necessário que os professores 18 

sejam lotados no departamento para atenderem à lógica do curso. A Profª Simone Keller 19 

coloca que tem muitas idéias na área de TI, e que se não se manifesta mais não é por 20 

indiferença, mas por que não tem voto. Sobre o concurso público a Profª Luciana comentou 21 

que em função de Balneário Camboriú estar no processo de fechamento, deveria ser 22 

apenas processo seletivo. Os Professores Leonardo, Paula e Mauricio colocam, 23 

respectivamente que, a hora do concurso é agora, que não dá para pensar no encolhimento 24 

do departamento e que após o estágio probatório reduz o número de horas de alguns 25 

professores para o ensino. O Prof. Valério ratifica dizendo que não tem dúvida da 26 

necessidade do profissional de TI para o departamento e que o momento para o concurso 27 

seria agora. A Profª Patrícia coloca em votação: Concurso Público para área de TI – perfil 28 

doutor. Aprovado pela maioria. Processo Seletivo para as áreas de Gestão de Espaços 29 

Urbanos, Planejamento Público, Orçamento Público, ARH, Mediação e Negociação: 30 

perfil Mestre. Aprovado por unanimidade. 4. Proposta de Alteração do Quadro de 31 

Equivalências do Projeto Político Pedagógico do Curso - A Profª Paula informa que a 32 

Profª Maria Ester elaborou o relato solicitado pela profa. Patrícia na reunião de 25 de agosto 33 

de 2010, para que fossem analisadas as disciplinas que foram extintas no currículo e não 34 

têm disciplinas correspondentes como equivalentes. A proposta da profa. Ester contempla a 35 

seguinte grade de equivalências: Estudos da Realidade Catarinense equivalente a Teoria 36 
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Econômica I, Fundamentos de Economia equivale a Teoria Econômica II, Legislação do 1 

Terceiro Setor equivalente a Instituições de Direito Público e Privado, Metodologia de 2 

Planejamento Participativo equivalente a Administração Pública II, Pesquisa Social 3 

equivalente a Administração Pública III e por fim, Ética na Administração Pública de quatro 4 

créditos pela mesma disciplina de 2 créditos. A Profª Paula acrescentou que, em função de 5 

que validações já foram feitas sob esse critério, então o ideal seria validar os processos que 6 

estão em andamento para finalizar a situação. A Profª Patrícia solicita votação: aprovado por 7 

unanimidade as equivalências sugeridas pela Profª Maria Ester. 5. Participação da Profª 8 

Maria Carolina M. Andion em evento no exterior – A Profª Patrícia apresentou a 9 

solicitação de participação da Profª Maria Carolina no Colóquio Internacional. Informou ainda 10 

que, a referida professora irá participar de reuniões de trabalho com pesquisadores do 11 

Centro de Pesquisa e Informação sobre Economia Pública, Social e Cooperativa (CIRIEC) 12 

da qual faz parte; irá participar também do Colóquio Internacional organizado no quadro dos 13 

“Entretiens Jacques Cartier” que ocorrerá em Grenoble, França, no período de 16 a 24 de 14 

novembro. Colocado em discussão, aprovado por unanimidade. 6. Participação da Profª 15 

Janice Mileni Bogo no ENGEMA – A Profª Patrícia apresentou a solicitação da Profª 16 

Janice para participar do XII Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio 17 

Ambiente – ENGEMA, no período de 20 de novembro a 1º de dezembro, em São Paulo. 18 

Colocado em discussão, aprovado por unanimidade. Os seguintes assuntos ainda foram 19 

comunicados: participação de Bruno Fontes, medalhista olímpico, em Balneário Camboriú, 20 

sendo solicitado que os professores da sexta-feira possam levar os alunos à palestra. O 21 

evento de Cidadania Fiscal, que está com as inscrições todas realizadas. Voluntário para 22 

aplicação da prova de segunda chamada: Profª Ivoneti. Nada mais havendo a tratar, foi a 23 

presente reunião encerrada, da qual eu Ivoneti da Silva Ramos, secretária ad hoc, lavrei a 24 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 25 

Departamento. Florianópolis, 29 de outubro de 2010.  26 

 


