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Aos catorze dias do mês de outubro 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 do 5 

eixo Economia e Finanças), Simone Ghisi Feuerschütte (titular do eixo Desenvolvimento 6 

Humano), Ana Paula Grillo Rodrigues (suplente do eixo Desenvolvimento Humano), Rodrigo 7 

Bousfield (titular do eixo Jurídico). Ausências: Denilson Sell (titular do eixo Inovação e 8 

Tecnologia – ausência justificada), Micheline Gaia Hoffmann (suplente do eixo Inovação e 9 

Tecnologia). A Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Sulivan Desirée Fischer 10 

iniciou a reunião conforme a ordem do dia. 1. Aprovação da ata da reunião anterior: A 11 

Profª. Sulivan submeteu a ata da reunião de vinte e três de setembro aos presentes. Em 12 

discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. Informes sobre Mediador 13 

Reforma Curricular: A Profª. Sulivan relatou os progressos na definição de mediador para a 14 

reforma curricular. Os professores Denilson e Janice fizeram contato com pessoas na área, 15 

que apresentaram orçamentos. A proposta do Prof. Cordioli parece ser adequada às 16 

necessidades do departamento, tanto em termos financeiros quanto da concepção do 17 

trabalho. A proposta contempla um plano para o próximo ano e está alinhada com o 18 

pensamento do curso. Seria um evento de dois dias: no primeiro dia haveria o resgate dos 19 

desafios que o grupo encontra, os gaps e fortalezas, e o trabalho com a definição de 20 

missão, visão e objetivos do curso, sem fechamento. No segundo dia haveria o fechamento 21 

das definições e a preparação de um plano para a reforma 2014/2015. A Profª. Sulivan 22 

propôs ainda que fosse incluída a definição do perfil do egresso e sugeriu apresentar ao 23 

mediador o material que o grupo já tem compilado. O Prof. Rodrigo sugeriu que a 24 

Assessoria Jurídica da UDESC seja contatada para evitar problemas com a contratação de 25 

tal profissional. A Profª. Ivoneti explicou o procedimento que será adotado, e o Prof. Rodrigo 26 

lembrou que é necessário seguir os procedimentos jurídicos adequados. A Profª. Sulivan 27 

comentou que as datas de empenho devem ser até seis de dezembro, o que precisa ser 28 

concatenado com a prestação do serviço pelo Prof. Cordioli. Este possui datas disponíveis 29 

em outubro e novembro: de 30 e 31 de outubro a 18 e 19 de novembro. A Profª. Sulivan 30 

pediu à Profª. Janice para verificar se há mais datas disponíveis. Ambas ficaram de verificar 31 

e organizar o processo para viabilizar o encontro 3. Discussão  e aprovação da proposta 32 

de alocação de disciplinas PTI 2015-1: Iniciando a discussão da proposta de alocação de 33 

disciplinas para o próximo semestre, foi mencionado o fato de que existem professores com 34 

problemas de carga horária: Ana Paula, Denilson, Janice, Paula e Valério. A Profª. Sulivan 35 

destacou que a autonomia do departamento é relativa, e que se esforçou para contemplar 36 
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as formações e características dos professores, apresentando algumas propostas. Ela 1 

solicitou que fossem discutidos os principais problemas. Foram apresentadas as alocações 2 

já definidas. Dentre os problemas atuais, o Prof. Denilson deverá lecionar a disciplina de 3 

TBIC no curso de Administração Pública do CESFI, aguardando-se apenas o aceite deste 4 

centro. Quanto à Teoria Econômica II, a Profª. Rafaela poderá assumir a disciplina, mas 5 

pode ter que sair durante o semestre. A disciplina de Finanças Públicas, da Profª. Carla 6 

Rozanski, estará em aberto em virtude do encerramento do seu contrato, devendo ser 7 

aberto processo seletivo. Quanto à Administração Pública I, o Prof. Luiz Ricardo deverá 8 

assumir a disciplina da Profª. Patrícia, que sairá em licença - há uma orientação da Pró-9 

Reitoria de Ensino para que nos casos de licença os professores substitutos sejam 10 

privilegiados para assumir as disciplinas. No 7º termo, a disciplina de Ética deverá ser 11 

assumida pelo Prof. Zappellini. No 8º termo, a disciplina de Metodologias de Avaliação de 12 

Serviços Públicos deve continuar com a Professora Janice. Quanto ao curso noturno, a 13 

Profª. Paula Schommer assumirá a disciplina de Filosofia, restando em aberto as disciplinas 14 

de Psicologia, Métodos Estatísticos, Administração Pública II e Teoria Geral da 15 

Administração Pública. Em Balneário Camboriú, em relação à oferta de disciplinas em 16 

caráter de estudo dirigido, conforme demanda dos alunos, a disciplina de Administração 17 

Pública III será ofertada pelo Prof. Luiz Ricardo, a disciplina de Organização, Sistemas e 18 

Métodos será ofertada pela Profª. Janice e a disciplina de Mediação e Negociação pela 19 

Profª. Ana Paula. Para a disciplina de Desenvolvimento de Projetos Públicos, a Profª. 20 

Micheline foi consultada, mais ainda não deu retorno. Em relação aos demais pedidos de 21 

abertura de disciplinas, Políticas Públicas não será ofertada por já ter sido oferecida no 22 

semestre corrente e por não haver professor com carga horária disponível; Administração de 23 

Recursos Humanos está sendo ofertada neste semestre; e Teoria Econômica II será 24 

verificado com o professor da área. As disciplinas ofertadas em 2014-2 não deverão ser 25 

oferecidas em 2015-1. O problema de carga horária que persistiu foi o do professor Valério. 26 

O Prof. Zappellini sugeriu que o professor assumisse a disciplina de Políticas Públicas, 27 

sendo que este último poderia assumir disciplina no departamento de Ciências Econômicas 28 

e/ou assumir Administração Pública II. No caso das turmas de Teoria Geral de 29 

Administração Pública, será solicitado processo seletivo para contratação de professor 30 

substituto, pois haverá necessidade da disciplina, possivelmente, por um ano. O processo 31 

deve ser aberto para a área de Administração Pública. Será solicitado também processo 32 

seletivo para Finanças Públicas, devido à saída da Profª. Carla, e de Psicologia. O Prof. 33 

Rodrigo sugeriu que seja dada ampla publicidade à oferta de disciplinas a cada semestre e 34 

às reprovações nas disciplinas oferecidas em regime semipresencial ou estudo dirigido. A 35 

Profª. Sulivan informou que há cinquenta e um alunos ainda matriculados no curso de 36 
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Balneário Camboriú, e um aluno com matrícula trancada. Destes alunos, vinte e cinco se 1 

formam neste semestre. Dos demais, diversos alunos estão integralizando o curso em 2 

Florianópolis, e alguns têm necessidades que se tentará equacionar no próximo semestre. 3 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Marcello Beckert 4 

Zappellini, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada 5 

por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 14 de outubro de 2014. 6 
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