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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, 1 

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

Pública da ESAG com as seguintes presenças: Janice Mileni Bogo (Presidente), 3 

professores efetivos: Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Emiliana 4 

Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, José Francisco Salm Jr, Luciana 5 

Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zappellini, Micheline Gaia Hoffmann, 6 

Simone Ghisi Feuerschutte, Sulivan Desireé Fischer e Valério Alécio Turnes e 7 

substitutos: Erik Persson Souza, Jorge Braun Neto, Patrícia Loureiro Abreu Alves 8 

Barbosa, Tais Regina Ferraz da Silva e o técnico Bruno Cesar Antunes (titular). 9 

Ausências Justificadas: Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Denilson 10 

Sell, Leonardo Secchi, Maria Carolina Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, 11 

Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento para tratamento de saúde), Patricia 12 

Vendramini, Paula Chies Schommer e Rodrigo Bousfield. Ausências: Lucas Vieira 13 

Coral (representante discente). A coordenadora do Departamento, Prof.ª Janice 14 

Mileni Bogo, iniciou a reunião solicitando inclusões, exclusões e alteração da ordem 15 

da pauta. Alterou-se a ordem da deliberação, item 2.2, em razão de urgência em 16 

trâmite em instância superior. Estando todos de acordo, tratou-se da deliberação do 17 

item 2.2, voltou-se aos assuntos gerais e, depois, continuou-se com as deliberações. 18 

2. Deliberação: 2.2 Projeto para reedição do curso de especialização em 19 

Administração de Segurança Pública na ênfase na atividade policial militar – 20 

prof.ª Ana Paula Grillo – relator prof. Maurício Serafim: O professor Marcello 21 

Zappellini leu parecer do relator, o qual deu voto favorável. Todos os demais 22 

concordaram com o parecer do relator – aprovado por unanimidade. 1. Assuntos: 23 

1.1 Resultado do ENADE – análise do professor Zappellini: o professor 24 

apresentou dados e analisou o desempenho dos alunos curso de Administração 25 

Pública no ENADE 2015. 1.2 Novos professores do DAP: professora Janice 26 

informou sobre a contratação dos mesmos e pediu para os professores Erik Persson 27 

e Patrícia Loureiro se apresentarem. Tais professores agradeceram a oportunidade 28 

e mostraram entusiasmo com a docência na ESAG. 1.3 Início do Semestre 29 

(frequência, planos de ensino no SIGA, aulas do período noturno):  a professora 30 

Janice abordou o fato dos alunos estarem saindo mais cedo no período noturno. 31 
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Professor Jorge também relata o fato dos alunos mencionarem que o período 1 

noturno é mais fácil comparado ao curso matutino. A coordenadora pediu para os 2 

docentes mais atenção e rigor no cumprimento de horários e com a realização das 3 

atividades das disciplinas.  1.4 Bolsista de ensino – Lucas Trilha: a chefe do DAP 4 

apresentou o novo bolsista para o colegiado. O aluno agradeceu a oportunidade. 1.5 5 

Ceasa – posicionamento do DAP frente às demandas externas – professor 6 

Valério: o professor sugeriu reflexões sobre a capacidade do DAP para atender 7 

demandas da sociedade. Não havendo na Universidade a possibilidade de alocar 8 

horas de professores para atender a algumas necessidades expressas por 9 

organizações públicas, privadas e do 3º setor, que buscam a Universidade com a 10 

expectativa de atividades de consultoria ou assessoria, permanece a dúvida de 11 

como agir nestes casos. O departamento sugeriu que fossem atendidas apenas na 12 

medida em que, nas suas respectivas disciplinas, os professores pudessem realizar 13 

algum tipo de consultoria, além do encaminhamento para a Esag Jr e para projetos 14 

de extensão. 1.6 Facebook do DAP: o site será atualizado pelo bolsista Lucas 15 

Trilha e a chefe do DAP pede que os professores assinalem publicações relevantes 16 

a serem feitas pelo departamento nesta rede social. 1.7 Sucessão DAP: a chefe 17 

solicitou aos pares que refletissem sobre a sucessão na chefia que deve acontecer a 18 

partir de setembro de 2017 1.8 1° CIDESPE – prof.ª Simone Guisi: a professora 19 

apresentou evento que ocorrerá nos próximos meses, iniciado pela Unisul, mas com 20 

parceria da Esag, da UFSC e da ENA e que contará com a participação das profas. 21 

Simone e Patrícia como representantes da Esag na coordenação do evento. Assim 22 

convidou os demais docentes a participarem dando apoio à iniciativa. 1.9 23 

Lançamento do “Sinais Vitaes” – prof.ª Carolina Andion: a docente informou 24 

sobre o projeto Sinais Vitais e o colóquio que ocorrerá nos próximos dias. 2. 25 

Deliberações: 2.1 Aprovação da ata de fevereiro de 2017: analisada e aprovada 26 

por unanimidade. 2.3 Projetos de Monitoria DAP 2017/1 – relatora: prof.ª Ivoneti 27 

Ramos: a relatora analisou os projetos de monitoria para ocupação das bolsas 28 

disponíveis para o DAP. Todos atendem a resolução 091/2014, mas assinala que 29 

faltam bolsas para atender a outras disciplinas importantes, sugere que o 30 

departamento movimente-se no sentido de solicitar a ampliação do número de 31 
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bolsas para o DAP.. Tal processo foi aprovado por ad referendum. Assim deu-se 1 

parecer favorável. Todos os demais concordaram com o parecer do relator – 2 

homologado por unanimidade. 2.4 Homologação Licença Prêmio – prof. Valério 3 

Turnes –relatora prof.ª Patrícia Vendramini: o pedido atende a legislação, assim, 4 

a relatora aprovou pedido. Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado 5 

por unanimidade. 2.5 Afastamento para viagem internacional – prof.ª Simone 6 

Feuerschütte – relatora Ana Paula Grillo: o processo analisado refere-se ao nº 7 

1675/2016, professora relatora aprovou o pedido sem ressalvas. Todos os demais 8 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.6 Projeto de ensino – 9 

prof.ª Patrícia Vendramini – relatora profa. Luciana Ronconi: a relatora informou 10 

que o pedido é compatível com a necessidade do centro e está alinhado com o 11 

curso. Desse modo, considerando a relevância a relatora aprovou solicitação. Todos 12 

os demais concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.7 Extensão: 13 

relatório final do Programa Observatório Floripa Cidadã – prof. Valério Turnes 14 

– relatora profa. Emiliana Debetir: analisado o processo de extensão 100/17-DEX. 15 

A relatora informou que projeto possui relevância, mas diante de algumas 16 

inconsistências do relatório a professora Emiliana solicitou diligência. Processo 17 

diligenciado. 2.8 Extensão Relatório Final Programa Esag Sênior – prof.ª 18 

Emiliana Debetir -  relatora Sulivan Fischer: o parecer apresentado foi lido pelo 19 

secretário que informou de aprovação da relatora sobre o processo 102/17 - DEX. 20 

Diante dos dados expostos, todos os demais concordaram com o parecer – 21 

aprovado por unanimidade. 2.9 Extensão: relatório final do Programa Laboratório 22 

de Aprendizagem em Serviços Públicos – prof.ª Sulivan Fischer – relator 23 

Valério Turnes: o professor relator leu e confirmou a aprovação do relatório final do 24 

processo 104/17 – DEX. Diante dos dados expostos, todos os demais concordaram 25 

com o parecer – aprovado por unanimidade.  2.10 Extensão: relatório final 26 

Programa Habilis – prof.ª Ivoneti Ramos – relator Enio Spaniol: o professor 27 

relator leu parecer aos demais presentes e concedeu favorável à aprovação. Diante 28 

dos dados expostos, todos os demais concordaram com o parecer – aprovado por 29 

unanimidade. 2.11 Homologação de alteração de carga horária em pesquisa e 30 

extensão – prof.ª Emiliana – relatora profa. Aline Santos: professora Aline leu 31 
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parecer que foi aprovado por ad referendum em 03/03/2017. Diante dos dados 1 

expostos, todos os demais concordaram com o parecer – homologado por 2 

unanimidade. 2.12 Nova composição do NDE – 2017-2019 – professora Janice: a 3 

chefe do DAP apresentou a nova composição do NDE ao grupo que foi decidida 4 

após ampla discussão entre os professores. Todos concordaram com a proposição – 5 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião 6 

encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual 7 

depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. 8 

Florianópolis, 12 de abril de 2017. 9 


