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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 1 

14h15min, na sala 147 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de 2 

Administração Pública da ESAG com as seguintes presenças: Janice Mileni Bogo 3 

(Presidente); os professores efetivos Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo 4 

Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Denilson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, 5 

Ivoneti da Silva Ramos, José Francisco Salm Jr , Leonardo Secchi, Marcello Beckert 6 

Zappellini, Maurício Custódio Serafim, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer; 7 

os acadêmicos representantes do CACIJ - Mônica Duarte e Lucas Almeida; e o 8 

técnico Bruno Cesar Antunes (secretário titular). Ausências Justificadas: Daniel 9 

Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria 10 

Carolina Martinez Andion, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline Gaia Hoffmann, 11 

Rodrigo Bousfield (licença para capacitação), Simone Ghisi Feuerschutte, Sulivan 12 

Desiree Fischer e Valério Alécio Turnes. A presidente, Prof.ª Janice Mileni Bogo, 13 

tendo quórum iniciou a reunião solicitando inclusões, exclusões e alterações da 14 

ordem da pauta. Inclui-se os itens 1.5, 1.6 e 1.7. Estando todos de acordo, passou-15 

se ao comunicado de assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos Gerais: 1.1 16 

Cursos EaD: Profa Ivoneti informa que as aulas já estão em execução e que em 17 

breve vai apresentar mais detalhes dos encaminhamentos do curso aos professores; 18 

1.2 Semana Acadêmica – 25 a 29/09:  a acadêmica Mônica Duarte apresentou ao 19 

corpo docente a programação da semana acadêmica da Administração Pública, a 20 

qual contará com palestras, workshops e oficinas – exemplo de excel. O evento está 21 

marcado para acontecer entre os dias 25 a 29 de setembro; 1.3. Feira de 22 

Oportunidades – 24, 25 e 26 de outubro: professor Arnaldo informou que a feira de 23 

oportunidades será organizada pelo professor Gontijo e servidores do estágio, vai 24 

contar com minicursos e células para empresas se apresentarem aos alunos. O 25 

evento contará com a participação de representantes da cidade da Palhoça que 26 

busca também encontrar acadêmicos com perfil adequado para trabalhar no 27 

munícipio abrindo o leque de oportunidades aos estudantes. As aulas na ESAG 28 

continuarão a ocorrer normalmente nesse período; 1.4. Reforma das salas de aula 29 

– piso térreo: Professora Janice informou sobre a reforma no térreo. A criação de 2 30 

(duas) salas de aulas com capacidade para 45 alunos. Serão retirados o setor de 31 
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saúde, xerox e Esag Sênior, as quais serão realocadas para outros espaços; 1.5. 1 

Assembleia dos estudantes no dia 30/08: presidente fala sobre a assembleia do 2 

CACIJ no dia 30/08. Professora Janice solicitou que não fossem dispensados os 3 

alunos da sala de aula. A assembleia não poderia retirar os alunos de sala. O 4 

acadêmico Lucas convidou os docentes que queiram participar seriam bem-vindos, 5 

pois será um espaço para discutirem sobre a situação atual, necessidades e 6 

expectativas dos estudantes quanto ao espaço na ESAG, grade curricular e o futuro 7 

depois de formados; 1.6 Informe extensão – prof. Ivoneti: Professora Ivoneti faz 8 

convite do professor Daniel aos presentes para participarem de ações de extensão. 9 

O edital PAEX está com inscrição aberta até o dia 01 de setembro. Nessa atual 10 

versão, os projetos terão duração bianual, assim desburocratiza e dá mais 11 

flexibilidade aos professores na condução dos trabalhos; 1.7. CIDESP – profa. 12 

Patrícia: professora Patrícia informa que o evento Congresso Internacional de 13 

Desempenho no Setor Público que ocorrerá em 04 de setembro. As inscrições 14 

chegaram a 200 participantes, extrapolando as expectativas. Dessa maneira, refaz o 15 

convite aos docentes para participarem e colaborarem com esta edição. 2. 16 

Deliberações: 2.1 Aprovação da Ata da reunião de julho: a professora Janice 17 

colocou a ata da reunião anterior em discussão. Como não houve quem quisesse 18 

discutir, a ata foi aprovada por unanimidade e assinada por todos. 2.2  19 

Homologação do Credenciamento professores no curso de especialização em 20 

Segurança Pública com ênfase em atividade do Bombeiro Militar – Relator prof. 21 

Enio Spaniol: Segundo relator, com base na Resolução nº 10/2012, que dispõe 22 

sobre a estrutura e funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu da 23 

UDESC, os professores Wagner Alberto de Moraes (mestre), Marcos de Oliveira 24 

(mestre), Giovanni Matiuzzi Zacarias (mestre), Alexandre Coelho da Silva (mestre), 25 

Valério Turnes (doutor), Francisco Henrique Oliveira (doutor), Simone Ghisi 26 

Feuerschutte (doutora) e Denilson Sell (doutor), por estarem habilitados com a 27 

titulação requerida para atuação no curso de Especialização em Administração em 28 

Segurança Pública têm favorável à aprovação de credenciamento dos mesmos. 29 

Todos os demais concordaram com o parecer do processo 9921/2017 – aprovado 30 

por unanimidade. 2.3 Homologação da participação no XLI Encontro ANPAD – 31 
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profª. Paula Schommer – Relatora profª. Carolina Andion: professora Andion por 1 

não está presente, o relato foi lido pelo secretário que informou que em análise ao 2 

pedido para participação em evento, pago pelo PRODIP, foi dado parecer favorável 3 

ao processo aprovado por ad referendum em 03.08.2017. Todos os demais 4 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.4 Homologação em 5 

participação em evento internacional - prof. Daniel Pinheiro – Relatora profª. 6 

Luciana Ronconi: o processo 10780/2017 foi lido pelo secretário que leu o parecer 7 

ao qual relata que favorável ao pedido, uma vez que as atividades de docência do 8 

professor Daniel não seriam prejudicadas atendendo a resolução. Todos os demais 9 

concordaram com o parecer e homologação de 02.08.2017 – aprovado por 10 

unanimidade. 2.5 Homologação em participação em evento (PRODIP) – 11 

professores Aline Santos, Carolina Andion, Simone Feuerschutte – Relator 12 

prof. Maurício Serafim: professor Maurício leu relato em que é solicitado 13 

participação dos docentes para apresentação de artigo no EnANPAD, os quais 14 

cumpre com todos os requisitos exigidos. Diante do exposto, foi dado deferimento ao 15 

pedido. Todos os demais concordaram com o parecer e homologação do processo 16 

9812/2017 – aprovado por unanimidade. 2.6 Solicitação de Prorrogação de 17 

Programa de Extensão – profª. Sulivan Fischer– Relator prof. Maurício Serafim: 18 

referente ao processo 11624/2017 foi lido relato de parecer que trata da prorrogação 19 

do programa de desenvolvimento gerencial para a Secretaria de Saúde do município 20 

de Florianópolis. Segundo relator o pedido encontra-se bem justificado que acarreta 21 

na participação de gestores do programa da UDESC. A secretaria Municipal da 22 

Saúde de Florianópolis manifestou seu interesse em continuar com o programa em 23 

2018. Diante desses fatos, foi favorável à aprovação. Professora Patrícia questiona 24 

se seria possível esta prorrogação. Professor Maurício reler pedido e explica que se 25 

trata de uma prestação de serviço por isso o motivo da solicitação de prorrogação. 26 

Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.7 27 

Projeto de Monitoria para Orçamento Público – prof. Arlindo Rocha – Relatora 28 

profª. Simone Ghisi: relato do processo 10963/2017 foi lido pela relatora que 29 

informa tratar de uma proposta de ação voltada às demandas percebidas pelo 30 

professor no contexto do ensino e aprendizado das turmas que participam das 31 
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disciplinas de Orçamento Público. A inserção de monitoria em tal contexto 1 

certamente irá contribuir para a melhoria do aproveitamento, desempenho e 2 

aprendizado dos alunos. Nesse sentido, foi favorável ao pedido. Todos os demais 3 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.8 - Credenciamento 4 

docente – profª. Jimena Furlani – Relator prof. Daniel Pinheiro: professor relator 5 

levou em consideração do dispositivo na resolução 003/2016 – CONSEPE, e os 6 

critérios deste departamento conforme CI 119/16 – DAP. A professora Jimena 7 

Furlani atende aos requisitos para credenciamento; apresentando diploma, currículo 8 

e, em seu parecer recebido no departamento de pedagogia, comprova com os 9 

requisitos necessários a aptidão para o credenciamento. Assim, deu-se deferimento 10 

ao pedido. Todos os demais concordaram com o parecer do processo 10377/2017 – 11 

aprovado por unanimidade. 2.9 Credenciamento docente – profª. Alice Castro -  12 

Relator prof. Maurício Serafim: referente ao processo 10841/2017 teve analise do 13 

credenciamento da professora Alice Castro na disciplina de Mediação e Negociação 14 

do Setor Público no curso de Administração Pública. O comprovante de qualificação 15 

é seu histórico de graduação. Por cumprir os requisitos estabelecidos na resolução 16 

003/2016 – CONSEPE e CI 119/16 – DAP, deu parecer favorável. Todos os demais 17 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.10 Prorrogação de 18 

prazo de conclusão de curso - aluno Irandi de Oliveira -  Relator prof. Marcello 19 

Beckert: relativo ao processo 10695/2017, o relator leu o exposto aos presentes 20 

informando que o aluno solicita a dilatação do prazo de conclusão do curso em 4 21 

semestres, embasando seu pedido em dois aspectos: ser um dos responsáveis por 22 

cuidar de um parente doente e ter assumido uma diretoria no Sindicato dos Taxistas, 23 

ocupando a presidência desde maio de 2016. Informa também desconhecer a 24 

exigência de solicitar prorrogação do prazo antes do final do prazo de integralização, 25 

alegando não ter sido informado. O período de tempo solicitado é inferior aos 50% 26 

descritos no primeiro parágrafo do artigo 3° da Resolução n° 1/2000 do Consepe. 27 

Independentemente de considerações sobre a motivação do pedido, o fato de não 28 

ter sido observado o prazo regimental já motivou indeferimento de pedidos 29 

semelhantes, como se observa na ata n° 21/2011 do Concentro/ESAG. Ademais, 30 

restam dúvidas sobre o caráter de força maior que embasa o pedido. Professor Salm 31 
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Jr. se pode diligenciar e se o aluno pode apresentar documento sobre saúde do 1 

familiar. Janice informa que ele não apresentou apesar de já ter solicitado. Professor 2 

Arnaldo questiona quando foi o primeiro pedido, se estava dentro prazo, referente ao 3 

processo anterior 9421/2017? Além disso, quantas disciplinas que faltam para 4 

conclusão? Professor Marcello informa que o primeiro pedido foi dado favorável à 5 

aprovação, mas atendendo pedido de departamento foi dado improcedente em 6 

razão de faltas de maiores embasamentos. Neste segundo pedido, o relator 7 

percebeu que o aluno não atendia alguns critérios, os quais não tinham sido 8 

observados anteriormente. Professor Arnaldo pede para diligenciar processo para 9 

poder rever a situação do aluno. Processo diligenciado pelo professor Arnaldo Lima. 10 

2.11 Licença Prêmio – profª. Micheline Hoffmann – Relatora profª. Ana Paula 11 

Grillo: professora Ana Paula Grillo informa que a professora Micheline solicita 12 

licença prêmio entre o período de 20/10 a 03/11/17, as aulas e atividades da 13 

docente não serão afetadas. Diante disso, foi dado deferimento ao processo 14 

10690/2017. Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado por 15 

unanimidade. 2.12 Licença Prêmio – profª. Ana Paula Grillo – Relatora profª. 16 

Emiliana Debetir: referente ao processo 11425/17, a solicitação da professora Ana 17 

Paula Grillo Rodrigues de afastamento entre os períodos de 07 a 22 de dezembro de 18 

2017, para usufruir licença prêmio, está de acordo com as diretrizes da Instrução 19 

Normativa n° 009/2016. Assim sendo, relatora é favorável. Todos os demais 20 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.13 Participação em 21 

evento – prof. Daniel Pinheiro – Relatora profª. Ivoneti Ramos: relatora informa 22 

que o processo 10686/2017 trata de pedido de passagens aérea e inscrição para 23 

participação no 23º Congresso Internacional ABED de EaD, de 17 a 21 de setembro, 24 

em Foz do Iguaçu, no Paraná. O pedido está organizado com todos os documentos 25 

necessários, de acordo com o manual de procedimentos da ESAG e resoluções 26 

vigentes. Os professores Daniel Pinheiro e Sulivan Fischer, são membros da 27 

comissão de ead da ESAG e buscam novas tecnologias para podermos utilizar nas 28 

atividades de ead e também nos cursos presenciais. Voto favorável. Todos os 29 

demais concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.15 Participação 30 

em evento - prof. Denilson Sell -  Relatora profª. Paula Schommer: o processo 31 
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11444/2017 é referente a um cumprimento dos termos de IN 10/2016, bem como a 1 

relevância do evento e dos trabalhos a serem apresentados pelo professor Denilson, 2 

os quais são relacionados aos termos de sua atuação na UDESC, o parecer foi 3 

favorável. O evento ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR. Todos os demais concordaram 4 

com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.16. Participação em evento 5 

internacional – profª. Paula Schommer – Relatora profª Patrícia Vendramini: o 6 

processo 11707/2017 refere-se ao pedido de afastamento do país entre os dias 15 a 7 

21/out do corrente ano, com ônus limitado para UDESC. A solicitação justifica-se 8 

pela participação da professora Paula como responsável pelo evento, assim como 9 

pesquisadora, com aceite de três artigos. Apesar do mérito do pedido, falta incluir no 10 

processo as formas de substituição e/ou reposição das aulas sob sua 11 

responsabilidade. Processo foi diligenciado. 2.17. Afastamento para viagem 12 

internacional – prof José Salm Jr. – Relatora profª. Aline Santos: relatora Aline 13 

informa demais presentes que o professor José Salm Jr. solicita afastamento para 14 

viagem, processo 11608/2017, a fim de participar de reunião com a equipe da OSM. 15 

Dada a relevância do assunto nos campos de Públicas, nacional e internacional, 16 

deu-se parecer favorável. Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado 17 

por unanimidade. 2.18 Regulamento de Estágio 2017-2 e 2.19 Regulamento de 18 

estágio e tcc 2018.1: Professora Janice informa demais docentes sobre atual 19 

situação do estágio, problemas a serem resolvidos e ajustes a serem feitos, como 20 

por exemplo, a quebra do pré-requisito do Relatório de Estágio I e II, que é a mais 21 

urgente. Outra sugestão dada foi separar estágio e relatório para evitar confusão 22 

que vem ocorrendo, assim poderia entrar em vigor em 2018.1. Professora Patrícia 23 

questiona sobre a reforma geral do curso. Professora Janice informa que será 24 

retomado logo assim que a professora Ivoneti assumir a chefia do curso. Nada mais 25 

havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar 26 

Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada 27 

por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 12 de setembro de 2017. 28 

 


