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 Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às 14h15min, na sala 145 1 

da ESAG, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Sulivan Desirée Fischer (presidente), 3 

Patrícia Vendramini (titular do eixo Propedêutica), Janice Bogo (titular do eixo Interface 4 

Público-Privada), Marcello Zapelini (titular do eixo Gestão Pública), Ivoneti Ramos (titular 5 

do eixo Economia e Finanças), Denilson Sell (titular do eixo Inovação e Tecnologia), 6 

Denise Pinheiro (suplente do eixo Jurídico) e Paula Eduarda Michels (técnica do 7 

departamento). Ausências: Simone Ghisi Feuerschütte (titular do eixo Desenvolvimento 8 

Humano - ausência justificada), Ana Paula Grillo Rodrigues (suplente do eixo 9 

Desenvolvimento Humano – ausência justificada). A Presidente do Núcleo Docente 10 

Estruturante, Profª. Sulivan Desirée Fischer, convocou a reunião para discutir a 11 

elaboração dos PTIs (Plano de Trabalho Individual) do próximo semestre, que deverão 12 

ser entregues na Direção de Ensino até o dia vinte de maio, com aprovação em reunião 13 

de Departamento. A proposta é fechar os PTIs até o dia quinze, para que a 14 

coordenação, juntamente com a técnica Paula Michels, possa revisá-los de acordo com 15 

as orientações da PROEN antes de apresentá-los para aprovação em reunião do 16 

departamento do dia vinte de maio. A Profª. Sulivan lembrou que a reunião do mês de 17 

maio, prevista para o dia vinte e sete, foi adiantada para o dia vinte em função da 18 

aprovação dos PTIs, conforme informado na última reunião. Ela reforçou que o prazo 19 

para envio dos PTIs à chefia do departamento será dia quinze de maio. A professora irá 20 

enviar um e-mail a todos informando a data. Em seguida, ela informou que o Prof. 21 

Mauro Sérgio Boppré Goulart irá continuar no departamento, pois a transferência para a 22 

FAED não se efetivou. Ela informou também que para professores de outros 23 

departamentos ministrarem disciplinas no curso, será necessário pedir autorização para 24 

o chefe do respectivo departamento. Outro ponto, discutido na reunião da PROEN com 25 

os coordenadores de curso, é que os professores substitutos só podem ministrar aulas 26 

dentro da área para a qual foram admitidos em seu processo seletivo. Segundo a Profª. 27 

Sulivan, houve muitas manifestações contrárias por parte dos centros de ensino, mas a 28 

PROEN mantém a orientação. Será preciso então atentar para isso daqui para frente. 29 

Outra questão lembrada pela Profª. Sulivan é a alocação de carga horária por 30 

professores substitutos, que só podem ser alocadas em ensino, e não em outras 31 

atividades, tais como pesquisa, extensão ou orientação de estágio. A professora 32 

esclareceu sobre a negociação feita com a PROEN para que os professores substitutos 33 

do departamento continuem orientando alunos de Balneário Camboriú e alunos que 34 
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estão sob sua orientação em Estágio I neste semestre, dando continuidade ao Estágio II 1 

no próximo semestre para não haver prejuízo aos discentes. Concluídos os informes 2 

gerais, a Profª. Sulivan apresentou a relação atual de disciplinas do curso e seus 3 

respectivos professores para analisar a alocação das horas de ensino.  Ela informou que 4 

já fez a consulta com os professores dos outros departamentos que ministram 5 

disciplinas no curso, e que estes já confirmaram o interesse em continuar ministrando as 6 

disciplinas. A professora lembrou que agora haverá a necessidade de formalização 7 

desta prática, informando ao departamento de origem, para que o mesmo tome 8 

conhecimento da alocação de carga horária dos professores e evitando assim 9 

problemas de desconhecimento e de inadequação no pagamento, no caso dos 10 

professores substitutos. A análise da alocação de carga horária foi feita por termos: 11 

Disciplinas do 1ª termo: Administração Pública e Sociedade – Profª. Emiliana Debetir. 12 

A Profª. Sulivan informou sobre a alta demanda de alunos nesta disciplina, 13 

principalmente vindos de transferência externa, e que esta disciplina teria sido ofertada 14 

neste semestre em uma turma extra, porém não houve professor disponível para 15 

ministrá-la. Neste semestre, a Profª. Denise Pinheiro ofertou uma turma extra da 16 

disciplina de Instituições de Direito Público e Privado, também em função da alta 17 

demanda de alunos de transferência externa. Outra disciplina com demanda represada 18 

é TBIC, porém a Direção do Centro observou que com a abertura da turma de 19 

Administração Pública no período noturno, estarão sendo oferecidas quatro turmas 20 

desta disciplina no próximo semestre. Desta forma, a orientação para atender a 21 

demanda será de ampliação das vagas, com aumento de três vagas em cada turma, 22 

para que os alunos possam solicitar inclusão de matrícula via secretaria. No caso de 23 

Administração Pública e Sociedade, a Profª. Sulivan afirmou que terá que ser ofertada 24 

uma turma extra, mas ela não sabe ainda se a Profª. Emiliana irá aceitar. A oferta para o 25 

próximo semestre terá que ser analisada, pois a Profª. Emiliana já estará assumindo 26 

esta disciplina no período matutino e no período noturno. A professora lembrou que esta 27 

é uma demanda antiga dos alunos, que o Prof. Maurício Serafim prometeu atender em 28 

sua gestão. Metodologia Científica e da Pesquisa – A Profª. Nonie Ribeiro poderia 29 

ministrar esta disciplina, porém com a questão da incompatibilidade com a área do seu 30 

processo seletivo, a Profª. Sulivan ainda não sabe se a professora poderá assumir. Ela 31 

irá verificar. Instituições de Direito Público e Privado – Profª. Giselle Kersten, período 32 

matutino; Prof. Rodrigo Bousfield, período noturno. Matemática – Prof. Marcelo Martins. 33 

Filosofia –Profª. Samantha Buglione. A professora não consultou ainda as colegas 34 
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Nonie e Samantha para consultar primeiro os líderes de eixo quanto à alocação dos 1 

demais professores efetivos. As professoras substitutas Nonie e Samantha ficariam com 2 

as disciplinas Metodologia Científica e da Pesquisa e Filosofia, respectivamente, no 3 

período matutino e no período noturno. Sociologia – Prof. Enio Spaniol. Período 4 

matutino e período noturno. TBIC – Prof. José Salm Jr. será consultado para ministrar a 5 

disciplina no período matutino e no período noturno. Disciplinas do 2º termo: Teoria 6 

Geral da Administração Pública – Profª. Patrícia Vendramini. Psicologia – Profª. Ana 7 

Paula Grillo Rodrigues. Métodos Estatísticos – A Profª. Sulivan informou que o Prof. 8 

Rafael Tezza deixará a disciplina em função do mestrado. Quem assumirá é o Prof. 9 

Eduardo Jara. Teoria Econômica I – Prof. Alessandro Custódio, a confirmar. 10 

Fundamentos de Ciência Política – Prof. Enio Spaniol. Organização, Sistemas e 11 

Métodos – Profª. Janice Bogo. Disciplinas do 3º termo: Gestão de Sistemas de 12 

Informação – Prof. Denilson Sell. Teoria Econômica II – Prof. Alessandro. Direito 13 

Administrativo – Prof. Rodrigo Bousfield. Coprodução de Serviços Públicos – Profª. 14 

Luciana Ronconi. Finanças Públicas – Profª. Carla Roczanski. Disciplinas do 4º termo: 15 

Antropologia Política – Profª. Luciana Ronconi. Planejamento Público – Prof. Valério 16 

Turnes. A Profª. Sulivan informou que o Prof. Valério está disposto a trocar esta 17 

disciplina por outra, caso alguém tenha interesse em assumi-la. Administração de 18 

Recursos Humanos – Profª. Simone Ghisi Feuerschütte. Administração Pública I – Profª. 19 

Patrícia Vendramini. Orçamento Público – Prof. Arlindo Rocha. Disciplinas do 5º 20 

termo: Políticas Públicas – Prof. Marcello Zapelini. O Prof. Marcello irá assumir a 21 

disciplina porque o Prof. Leonardo estará em licença para concorrer a cargo eletivo e, 22 

posteriormente, em afastamento para realização de estágio pós-doutoral. Licitações e 23 

Contratos na Prestação de Serviços Públicos – Prof. Rodrigo Bousfield. Contabilidade 24 

Pública – Prof. Mauro Goulart. Administração de Materiais, Patrimônio e Logística na 25 

Administração Pública – Prof. Sérgio Bittencourt. Administração Pública II – Profª. 26 

Patrícia Vendramini. Disciplinas do 6º termo: Mediação e Negociação no Setor Público 27 

– Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues. Gestão de Organizações do Terceiro Setor – Profª. 28 

Maria Carolina Andion. Administração Pública III – Prof. Daniel Pinheiro. Gestão da 29 

Responsabilidade Socioambiental – Profª. Janice Bogo. Desenvolvimento Sustentável e 30 

Territorialidade – Prof. Valério Turnes. Disciplinas do 7º termo: Ética na Administração 31 

Pública – Profª. Samantha Buglione, Desenvolvimento de Projetos Públicos – Profª. 32 

Micheline Gaia Hoffmann. Desenvolvimento Comunitário e Poder Local – Prof. Daniel 33 

Pinheiro. Administração Municipal – Profª. Emiliana Debetir. Marketing de Serviços 34 
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Públicos – Profª. Aline Santos. Plataformas de Sistemas de Governo: Estado Virtual – 1 

Prof. José Francisco Salm Jr. Disciplinas do 8º termo - Florianópolis: Sistemas de 2 

Accountability – Profª. Paula Schommer, Relações Intergovernamentais – O Prof. 3 

Rodrigo Bousfield não assumirá esta disciplina. A Profª. Sulivan indicou que o Prof. 4 

Daniel Pinheiro poderia ministrá-la, com o olhar da gestão. Ele já acenou positivamente. 5 

Gestão de Espaços Urbanos – Profª. Luciana Ronconi. Desenvolvimento de Lideranças 6 

– Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues. Metodologias de Avaliação de Serviços Públicos – 7 

Prof. Marcello Zapelini. Teoria e Prática de Administração de Serviços Públicos – Profª. 8 

Sulivan Fischer. Disciplinas do 8º termo – Balneário Camboriú: Sistemas de 9 

Accountability – Profª. Paula Schommer. Relações Intergovernamentais: Em aberto. A 10 

Profª. Sulivan sugeriu o professor substituto Luiz Ricardo de Souza, que tem 11 

competência para essa disciplina. Gestão de Espaços Urbanos – Prof. Valério Turnes. 12 

Desenvolvimento de Lideranças – Profª. Ana Paula Grillo Rodrigues. Metodologias de 13 

Avaliação de Serviços Públicos – Profª. Janice Bogo. Teoria e Prática de Administração 14 

de Serviços Públicos – Prof. Denilson Sell. Além desta grade, a Profª. Sulivan informou 15 

que haverá as disciplinas extras em Balneário Camboriú. A respeito disso, a professora 16 

informou que não será mais permitida a alocação de quatro horas no PTI para 17 

disciplinas com menos de dez alunos, que caracterizam a modalidade estudo dirigido, 18 

realizado à distância. Para estas disciplinas, a alocação é de uma hora, conforme 19 

resolução nº 034/2009 do CONSEPE. Para a definição dos professores, serão 20 

considerados primeiro os professores efetivos e em seguida os professores 21 

colaboradores. A secretaria irá encaminhar a relação da demanda atual para verificar 22 

quais disciplinas serão ofertadas em Balneário Camboriú. Finalizando a análise, a Profª. 23 

Sulivan afirmou que irá consultar a Direção sobre a possiblidade de contar com as 24 

professoras Samantha Buglione e Nonie Ribeiro para ministrar as disciplinas que 25 

ficaram em aberto. O Prof. Denilson perguntou sobre o andamento do curso à distância, 26 

ao que a Profª. Sulivan informou que a UDESC está aguardando o edital do PNAP – 27 

Programa Nacional de Administração Pública. A Profª. Ivoneti informou que o Reitor está 28 

buscando a inclusão do curso no próximo edital, que irá sair em maio ou em outubro, 29 

mas que seria lançado apenas para as universidades que já aderiram ao programa, em 30 

função de corte de recursos. A Profª. Ivoneti lembrou que não será alocada carga 31 

horária para os professores em seus PTIs. Os professores serão remunerados com 32 

bolsa. A Profª. Sulivan informou que as prefeituras têm manifestado interesse em abrir 33 

polo presencial em seus municípios e que os alunos do curso presencial estão pouco 34 
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esclarecidos sobre o curso novo, acreditando que poderão cursar as disciplinas que 1 

deixaram para trás à distância. Ela explicou que haverá apenas uma turma no programa 2 

e que o curso é exclusivo para essa turma. Em relação às disciplinas extras em 3 

Balneário Camboriú, a Profª. Sulivan informou que após a definição das disciplinas que 4 

serão oferecidas em regime semipresencial ou estudo dirigido, os professores efetivos 5 

serão consultados primeiro e depois os substitutos. Na ocasião, serão esclarecidas as 6 

regras para a alocação de carga horária. Nada mais havendo a tratar, foi a presente 7 

reunião encerrada, da qual eu, Paula Eduarda Michels, secretária ad hoc, lavrei a 8 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 9 

Departamento. Florianópolis, 06 de maio de 2014.  10 
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