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Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, na 1 

sala 147 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, Daniel 4 

Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos José 5 

Francisco Salm Jr, Marcello Beckert Zappellini, Maurício Custódio Serafim, Micheline 6 

Gaia Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Simone Ghisi 7 

Feuerschutte; os docentes substitutos: Aghata Karoliny Gonsalves, Erik Persson 8 

Souza, Gissele Souza de Francheschi, Jorge Braun Neto, Patrícia Loureiro Abreu 9 

Alves Barbosa, Ricardo Alves Cavalheiro e Tais Regina Ferraz da Silva; a professora 10 

do DAE Denise Pinheiro; os membros do CACIJ: Mônica Duarte e Lucas; a discente 11 

Tainará e o técnico Bruno Cesar Antunes (secretário). Ausências Justificadas: 12 

Arnaldo José de Lima, Denilson Sell, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu 13 

Ronconi, Maria Carolina Martinez Andion, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Rodrigo 14 

Bousfield (licença para capacitação), Sulivan Desiree Fischer e Valério Alécio 15 

Turnes. Iniciou-se a reunião solicitando inclusões, exclusões e alteração da ordem 16 

da pauta. Foram incluídos os itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 2.8. Estando todos de 17 

acordo, passou-se ao comunicado de assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos 18 

Gerais: 1.7 CIDESP – avaliação de artigo: a professora Patrícia Vendramini 19 

informou demais colegas sobre evento CIDESP, convidando os pares a serem 20 

avaliadores. O evento trará pesquisadores/ palestrantes internacionais. 1.8 21 

Especialização Administração Pública EaD: professora Ivoneti informa que EaD 22 

está com as matrículas quase 100% preenchidas para iniciarem o curso. 1.5 Plano 23 

de Ensino 2017-2: a coordenadora solicita aos demais docentes para enviarem até 24 

dia 21/07/2017 os planos de ensino para serem colocados no site. 1.6 Aulas no 25 

período noturno – cumprimento dos horários: professora Janice cita problema de 26 

cumprimento do horário no período noturno. Alguns professores explicam como 27 

realizam para manterem os discentes até o final da aula. Há a percepção de que 28 

quando a aula é faixa os alunos não costumam ficar até o final, diferentemente 29 

quando a aula é de apenas meio turno. Alguns professores registram apenas meia 30 

presença para aqueles que não ficam até o final. A coordenadora expressa 31 
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preocupação e orienta os professores à respeitarem os horários das aulas, 1 

independentemente do número de alunos em sala de aula. 1.3 Pti eletrônico: a 2 

chefe do depto traz algumas informações sobre o PTI eletrônico em 3 

desenvolvimento, diz que um dos centros da Udesc fará o teste para construção do 4 

sistema. 1.4 Início do semestre 2017-2:  a chefe informa sobre situação das salas 5 

de aula para 2017-2. Em função das irregularidades do prédio da ESAG/REITORIA 6 

na prefeitura, a nova sugestão da reitoria é colocar duas salas de aula no piso 7 

térreo. Até que a reforma aconteça a turma do 2º termo noturno terá aula no 8 

Plenarinho. 2. Deliberações: 2.1 Atas das reuniões ordinárias de 16/03, 17/04 e 9 

30/05: Atas foram assinadas e aprovadas. 2.2 Homologação alteração de c/h de 10 

pesquisa da profª Aline Santos – relator prof. Denilson Sell: favorável à 11 

mudança solicitada. Todos os demais concordaram com o parecer e homologação, 12 

em 02.06 e 02.07, respectivamente – aprovado por unanimidade. 2.3 Homologação 13 

- Relatório Final Vamos falar sobre isso – ciclo de debates do DAP – profa. 14 

Janice Bogo – relatora: profa. Luciana Ronconi: processo registrado como 15 

02/2016, teve aprovação da relatora que informou aos demais participantes que o 16 

projeto, apesar de algumas dificuldades encontradas, atingiu seu objetivo 17 

oportunizando espaço para debate e reflexão. Todos os demais concordaram com o 18 

parecer e homologação, em 05.05 – aprovado por unanimidade.  2.4 Homologação 19 

- Pedido de Prorrogação de curso – aluno Luan Pamplona – relatora Sulivan 20 

Fischer: professora relatora descreve aos presentes que o acadêmico teve o seu 21 

ingresso via transferência externa com início de contagem em 2011.1, teve 8 22 

disciplinas validadas por curso no CESUSC e que o tempo máximo para conclusão 23 

de curso é de 7 anos. Levando em consideração a Resolução 01/2000 – CONSEPE, 24 

a professora é de parecer favorável ao processo de n° 013/2017. Todos os demais 25 

concordaram com o parecer e homologação, em 07.06 – aprovado por unanimidade. 26 

2.5 Homologação - Participação em Evento – prof. Daniel Pinheiro – relator 27 

prof. Marcello Zappellini: processo sgpe n° 7635/2017 foi relatado como justificável 28 

e em consonância com o disposto na Resolução 28/91, motivo que deu parecer 29 

favorável. Todos os demais concordaram com o parecer e homologação, em 13.06 – 30 

aprovado por unanimidade. 2.6 Homologação - Licença Prêmio - prof.ª Luciana 31 
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Ronconi – relatora profa. Maria Carolina Andion: processo sgpe 8500/2017 para 1 

licença a prêmio, de 11/09/17 a 25/09/17, teve parecer favorável atendendo os 2 

requisitos da instrução normativa que trata do assunto. Todos os demais 3 

concordaram com o parecer e homologação, em 29.06 e 03.07, respectivamente – 4 

aprovado por unanimidade. 2.7 Homologação - Viagem Internacional - prof. José 5 

Salm Jr. – relator prof. Denilson Sell: processo sgpe 8646/2017 teve parecer 6 

favorável atendendo a instrução normativa e sem prejudicar o andamento das aulas. 7 

Todos os demais concordaram com o parecer e homologação, em 30.06 – aprovado 8 

por unanimidade. 2.8. Homologação credenciamento professores especialização 9 

em gestão pública universitária – profa.  Ivoneti Ramos – Relator: prof. Daniel 10 

Pinheiro: processo sgpe 9080/2017 teve parecer favorável atendendo tanto os 11 

critérios da Udesc quanto do departamento. Todos os demais concordaram com o 12 

parecer e homologação – aprovado por unanimidade. 2.9.1 Credenciamento 13 

docente – prof. Aghata Gonsalves – relatora Aline Santos: processo sgpe 14 

9145/2017, relatora considera que o pedido atende aos requisitos legais da Udesc e 15 

do departamento, resolução 001/2016 – CONCENTRO, com documentação 16 

devidamente comprovada no processo, o parecer é favorável. Todos os demais 17 

concordaram com o parecer e aprovação – aprovado por unanimidade.  2.9.2 18 

Credenciamento docente – prof. Erik Persson – relatora Aline Santos: processo 19 

sgpe 9144/2017, relatora considera que o pedido atende aos requisitos legais da 20 

Udesc e do departamento, resolução 001/2016 – CONCENTRO, com documentação 21 

devidamente comprovada no processo, o parecer é favorável. Todos os demais 22 

concordaram com o parecer e aprovação – aprovado por unanimidade. 2.10.1 23 

Credenciamento docente – prof. Fernando Henrique Mendes – relatora Ana 24 

Paula Grillo: processo sgpe 9824/2017, relatora considera que o pedido atende aos 25 

requisitos legais da Udesc e do departamento, resolução 001/2016 – CONCENTRO, 26 

com documentação devidamente comprovada no processo, o parecer é favorável. 27 

Todos os demais concordaram com o parecer e aprovação – aprovado por 28 

unanimidade. 2.10.2 Credenciamento docente – prof. Bruno Schlogl – relatora 29 

Ana Paula Grillo: processo sgpe 9822/2017, relatora considera que o pedido 30 

atende aos requisitos legais da Udesc e do departamento, resolução 001/2016 – 31 
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CONCENTRO, com documentação devidamente comprovada no processo, o 1 

parecer é favorável. Todos os demais concordaram com o parecer e aprovação – 2 

aprovado por unanimidade. 2.11 Credenciamento docente – prof. Jorge Braun 3 

Neto – relator Daniel Pinheiro: processo sgpe 9080/2017, relatora considera que o 4 

pedido atende aos requisitos legais da Udesc e do departamento, resolução 5 

001/2016 – CONCENTRO, com documentação devidamente comprovada no 6 

processo, o parecer é favorável. Todos os demais concordaram com o parecer e 7 

aprovação – aprovado por unanimidade. 2.12 Pedido de prorrogação de 8 

conclusão de curso – Irandi de Oliveira – relator Marcello Zappellini: processo 9 

sgpe 9421/2017, professor relator, a priori, tinha julgado solicitação favorável ao 10 

aluno. Entretanto, após debatido em pleno tomou parecer inicial sem efeito a pedido 11 

do departamento. Parecer final foi não favorável. Aluno deverá entrar com novo 12 

pedido por falta de embasamento na solicitação. 2.13 Projeto de extensão – Oferta 13 

Educacional no Território Catarinense – prof.ª Sulivan Fischer – relator prof. 14 

José Salm Jr: projeto foi apresentado ao grupo, apontando objetivos e finalidade. 15 

Relator considerou o mesmo pertinente e deu parecer favorável.  Sem óbice, projeto 16 

teve aprovação. Todos os demais concordaram com o parecer e aprovação – 17 

aprovado por unanimidade. 2.14. Estágio Curricular Supervisionado – Adm 18 

Pública – conclusões do NDE: a chefe do DAP informa sobre algumas alterações 19 

que acontecerão no regulamento de estágios do DAP para 2017-2. Algumas das 20 

decisões tomadas pelo NDE e pela Comissão de Estágios foram apresentadas ao 21 

pleno do departamento. Outras sugestões surgiram. O Regulamento será então 22 

revisado e a nova versão encaminhada para avaliação e contribuições de todos e, 23 

depois, divulgada entre alunos e professores. 2.15. Elaboração de Edital para 24 

Eleição de Representante Discente no DAP: a chefe constata uma vez mais que o 25 

departamento está sem representação legal de discente. Ela sugere que o 26 

departamento auxilie na preparação do edital colaborando com a Direção 27 

Administrativa. 1. Assuntos Gerais: 1.2 Apresentação das ações com a 28 

Organização Mundial da Saúde – prof. José Salm Jr: professor José Francisco 29 

Salm Jr. realizou apresentação de seus projetos junto a OMS, sendo o docente 30 

conseguiu espaço junto a esta instituição internacional do Centro ESAG torna-se 31 
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representante desta na América Latina. A pesquisa ocorre com base em 1 

informações de dados de países da América Latina e Caribe. Próxima missão é nas 2 

Ilhas Virgens Britânicas. Professor Salm convidou demais colegas a participarem do 3 

projeto dado a importância e possibilidades de exploração da pesquisa. 1.1 II 4 

Semana Acadêmica da Administração Pública – 25 até 29/09 – Mônica Duarte e 5 

Bárbara Figueira: alunos representantes do CACIJ trouxeram informações a 6 

respeito da Semana Acadêmica da Administração Pública, possibilidades de 7 

programação e pediram sugestão e apoio dos docentes para o evento. Os docentes 8 

foram uma vez mais lembrados à não agendar avaliações para o período entre 25 e 9 

29 de setembro – semana que será totalmente dedicada às atividades extras.  1.9 10 

Apresentação trabalho aluna Tainará: aluna Tainará apresentou trabalho de 11 

conclusão de curso sobre percepção dos alunos sobre o quanto aprenderam durante 12 

o curso, comparando os principais conceitos assinalados pelos professores com 13 

aqueles assinalados pelos alunos. 1.10 Reunião pedagógica:  professora Janice 14 

convida a todos para participarem da próxima reunião pedagógica para docentes 15 

trocarem informações a respeito de temas trabalhados e criarem trabalhos 16 

interdisciplinares. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da 17 

qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 18 

aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 16 19 

de agosto de 2017. 20 


