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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h, 1 

na sala 146 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva Ramos (Presidente); 3 

os professores efetivos Aline Regina Santos; Ana Paula Grillo Rodrigues; Daniel 4 

Moraes Pinheiro; Enio Luiz Spaniol; Ivoneti da Silva Ramos; Luciana Francisco de 5 

Abreu Ronconi; Marcello B. Zapelini; Maria Carolina Martinez Andion; Maurício 6 

Custódio Serafim; Mauro Custódio Serafim; Micheline Gaia Hoffmann; Patrícia 7 

Vendramini; Simone Ghisi Feuerschutte e Valério Alécio Turnes. Ausências 8 

Justificadas: Arnaldo José de Lima; Denilson Sell; Emilliana Debetir; Janice Mileni 9 

Bogo; José Francisco Salm Junior; Leonardo Secchi; Paula Chies Schommer; 10 

Rodrigo Bousfield (licença para capacitação) e Sulivan Desireé Fischer. A 11 

presidente, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, tendo quórum iniciou a reunião solicitando 12 

inclusões, exclusões e alterações da ordem da pauta. Houve inversão dos assuntos 13 

gerais e das deliberações. Estando todos de acordo, passaram-se as deliberações e 14 

assuntos gerais. 2. Deliberações: 2.1. Pedido de redução de C/H em projeto de 15 

pesquisa – interessada Janice Bogo – relatora Aline Santos: professora Aline 16 

informa que pedido trata de uma solicitação de redução de 4h para 1h semanal da 17 

carga horária que docente participar de projeto de pesquisa “Coprodução do bem 18 

público, accountability e gestão”, de coordenação do prof. José Salm Jr. Não 19 

havendo impedimento, relatora aprova solicitação. Colocado em votação, todos 20 

demais aprovaram pedido com unanimidade. 2.2 Pedido de afastamento da 21 

coordenação de projeto de extensão – interessado Enio Spaniol – relatora 22 

Janice Bogo: professora Ivoneti avisa que Janice não pode comparecer à reunião, 23 

mas que o relato ia ser lido pelo secretário. Em leitura do parecer é informado que o 24 

docente Enio usufruirá licença prêmio em 2018.1, desta forma o professor solicita 25 

afastamento da coordenação de projeto, o qual será assumido pela professora Paula 26 

Schommer com ajuste em PTI desta. Com o fim da licença a prêmio em 2018.2, 27 

professor retoma coordenação de projeto. Parecerista é favorável ao pedido. 28 

Colocado em votação, todos demais concordam. Parecer aprovado por 29 

unanimidade. 2.3.1 PRAPEG DAP – interessada Ivoneti Ramos – relator Daniel 30 

Pinheiro: o processo 17661/2017 tem pedido analisado pelo relator que dispõe o 31 
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mérito e relevância apresentando de forma coerente os seus objetivos e o impacto 1 

nas ações de ensino. Dessa forma, foi dado favorável ao pedido. Colocado em 2 

discussão, todos aprovaram. Aprovado por unanimidade. 2.3.2 PRAPEG DAP – 3 

projeto de ensino para EAD – interessada Ivoneti Ramos – relator Daniel 4 

Pinheiro:  o processo 17662/2017 também teve parecer equivalente ao anterior. O 5 

relato foi aprovado pelo mesmo. Em discussão, todos aprovaram. Aprovado por 6 

unanimidade. 2.4 Vaga para concurso público: professora Ivoneti explica atual 7 

situação do curso e da reunião do NDE sobre o assunto sobre processo de 8 

contratação de professor efetivo para o Departamento de Administração Pública. 9 

Coloca aos demais presentes que foi aberto uma vaga para efetivo a ser realizado 10 

em 2018. Em seguida, a professora apresenta decisões tomadas pela reunião do 11 

NDE para que o grupo faça inclusões ou exclusões de ementa, área e formação do 12 

docente. Professora Luciana informa que a ementa é uma mescla da formação 13 

profissional (7 disciplinas e mais accountability do eixo complementar). Professora 14 

Simone considera que deve pensar médio e longo prazo, priorizando pessoas da 15 

formação do curso ampliando pessoa que possam completar o curso e que atenda 16 

também a reforma. Dessa forma, a área seria Administração Pública e Sociedade. 17 

Professora Andion considera que essa linha pode já contribuir com a graduação 18 

quanto com a pós-graduação. Entretanto, propõem que a ementa deve ser mais 19 

aberta e a formação deve ser em Administração e não em Administração Pública 20 

apenas, pois restringe muito. A docente Patrícia considera que a informação básica 21 

não precisa fechar, mas o mestrado ou doutorado deve ser na área para melhor 22 

proveito. A presidente coloca em discussão a área e o grupo chega à conclusão que 23 

deva ficar Administração Pública e Coprodução. Após isto debatem sobre a ementa, 24 

reformulando itens e bibliografias para o edital. Decidido a ementa e a bibliografia. 25 

Em seguida, a área do candidato é decidida pelo grupo. Depois de longa discussão 26 

professor Valério propõem sugestão que mescla as sugestões anteriormente 27 

trazidas pelo grupo do NDE, atendendo regulamento das Diretrizes Curricular 28 

Nacional - DCN. Todo grupo concorda com a sugestão. Professora Aline questiona 29 

se pode ser a nível de mestrado. Professora Ivoneti diz que por norma institucional 30 

deve ser ter nível de doutorado. A mesma aproveita e solicita nomes para compor a 31 
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banca. Nomes sugeridos foram: professores da Casa – Marcello Zappellini e Maria 1 

Carolina Andion; professores externos – Frederico Lustosa da Costa, Élvia Fadul, 2 

José Antônio Gomes de Pinho, Fernando Coelho, Antônio Sérgio Fernandes, Marco 3 

Antônio Teixeira; professores suplentes – Leonardo Secchi, Patrícia Vendramini, 4 

Sulivan Desireé e Janice M. Bogo. Professora Ivoneti repassou informações 5 

decididas. Todos concordaram – aprovado por unanimidade. 1. Assuntos Gerais: 6 

1.1 Curso de Especialização Lato Sensu 2018 – profª Ana Paula Grillo 7 

Rodrigues:  professora Ana Paula faz convite para novo curso de especialização da 8 

Polícia Militar com a possibilidade de assumir uma coordenadoria nos cursos que 9 

serão oferecidos. Entre a abertura e o fechamento leva cerca de 7 meses. 1.2 Livro 10 

de Lyza e livro EaD:  professora Ivoneti faz menção ao lançamento do livro da 11 

recém-formada Lyza Anzanelo que trata do tema de análise econômica da tribução. 12 

Também menciona sobre o livro de EaD em que ela e o professor Daniel possuem 13 

capítulo lançado na edição. 1.3 Semana Acadêmica CACIJ: Aluno Lucas, do 14 

CACIJ, aborda o tema da semana acadêmica, a importância do evento e como este 15 

está servindo de modelo para outras universidades de cursos na área. No mês de 16 

fevereiro o CACIJ estará com o projeto encaminhado para o próximo semestre e 17 

coloca a expectativa que, futuramente, este projeto poderá ser ampliado para 18 

formato de congresso, realizado pelos próprios alunos. Professora Ivoneti elogia a 19 

iniciativa, mas chama atenção para o evento quanto a baixa participação dos alunos 20 

e considera que o evento para ocorrer no primeiro semestre ficaria muito corrido, 21 

visto que o departamento e docentes se programarem. Professora Aline elogia o 22 

evento, mas considera que uma semana de evento é muito longa. Professora 23 

Luciana informa que facilitaria saber qual é a data do evento para poder deixar o 24 

planejamento flexível para futuro ajustes, preferencialmente antes do início das 25 

aulas. Professor Valério sugere 2 ou 3 dias para semana acadêmica e sem aula em 26 

paralelo para este período. O aluno Daniel gostaria de saber qual é o feedback dos 27 

docentes quanto a realização do evento. A coordenadora do DAP solicita que seja 28 

verificado a percepção dos alunos, se estes desejam mesmos ou não a Semana 29 

Acadêmica. Segundo o aluno, o manifesto é positivo por parte dos alunos. A aluna 30 

Amanda considera importante os docentes incentivarem a participação no evento, 31 
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mostrando a oportunidade de participação. Professoras Andion e Simone pedem 1 

abertura para uma maior participação dos docentes no evento, tanto na 2 

apresentação de trabalhos realizados por estes quanto no planejamento da 3 

programação. Professora Ivoneti fecha assunto solicitando aos alunos que enviem 4 

esboço do evento até início das aulas e que se abra espaço para maior participação 5 

docente. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, 6 

Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada 7 

será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 04 de 8 

dezembro de 2017. 9 


