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Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 1 

14h15min, na sala 146 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de 2 

Administração Pública da ESAG com as seguintes presenças: Emiliana Debetir 3 

(Presidente); os professores efetivos Aline Regina Santos, Clerilei Bier (candidata a 4 

Direção Geral), Daniel Moraes Pinheiro, Enio Luiz Spaniol, Everton Cancellier 5 

(candidato a Direção Geral), Felipe Gontijo (coordenador de estágio), Janice Mileni 6 

Bogo, Leonardo Secchi, Maurício Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, Paula 7 

Chies Schommer, Simone Ghisi Feuerschutte, Sulivan Desireé Fischer; professora 8 

substituta Aghata Karoliny Gonsalves; os discentes Barbara Marcondes, Joanna 9 

Pietro Farias e Matheus Ian de Oliveira; e o técnico Bruno Cesar Antunes (secretário 10 

titular). Ausências Justificadas: Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, 11 

Denilson Sell, Ivoneti da Silva Ramos, José Francisco de Abreu Ronconi, Luciana 12 

Francisco de Abreu Ronconi, Marcello B. Zapelini, Maria Carolina Martinez Andion, 13 

Mauro Sérgio Boppré Goulart, Patrícia Vendramini, Rodrigo Bousfield (licença para 14 

capacitação) e Valério Alécio Turnes. A presidente, Prof.ª Emiliana Debetir, tendo 15 

quórum iniciou a reunião solicitando inclusões, exclusões e alterações da ordem da 16 

pauta. Inclui-se os itens 1.6, 1.7, 2.12, 2.13 e 2.14. Estando todos de acordo, 17 

passou-se ao comunicado de assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos Gerais: 18 

1.1 Cursos EaD: Professor Daniel abriu falando sobre o curso e a situação atual do 19 

mesmo. Professora Janice menciona a transparência e legalidade do curso de ead 20 

da ESAG e a referência deste para outros ead. Professor Leonardo Secchi traz a 21 

questão da UFSC e a preocupação quanto a repercussão negativa deste segmento 22 

que pode afetar a imagem da classe universitária e da UDESC; 1.2 Semana 23 

Acadêmica – 25 a 29/09:  Professora Paula Schommer e Emiliana apresentarão 24 

algumas sugestões aos organizadores. Professora Emiliana informa que em 25 

conversa com a professora Ivoneti será feito um feedback posteriormente a semana 26 

acadêmica. O evento está marcado para acontecer entre os dias 25 a 29 de 27 

setembro; 1.3. Reforma das salas de aula ESAG: a presidente Emiliana Debetir 28 

informa que a direção da ESAG aguarda retorno do Pró-reitor de Administração para 29 

realizarem mudanças acerca dos espaços e disposição das salas de aula. 1.4 30 

Evento CIDESP: professora Simone relata como foi o evento, dificuldades e pontos 31 
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a melhorar para a próxima organização e sugestões de o próximo evento ocorrer em 1 

Portugal. Concluiu que foi uma ótima experiência de aprendizado e que apesar de 2 

alguns contrapontos foi memorável. Acrescenta a baixa adesão dos servidores 3 

públicos em participar do evento, mas que receberam mais de duzentos artigos de 4 

aproximadamente de vinte e um estados brasileiros distintos. Professora Paula 5 

elogiou o evento. 1.5 Feira de Oportunidades – 24, 25 e 26 de outubro: professor 6 

Gontijo informa como vai ocorrer a Feira de Oportunidades. Nesta edição, terá um 7 

viés de autoconhecimento. O cancelamento ou não das aulas fica a cargo do 8 

coordenador de curso e dos professores. O aluno Matheus relata que o evento será 9 

FND Box – autoconhecimento e pensar fora da caixa – temas centrais que guiarão o 10 

evento. Professor Gontijo relata que durante a feira a prefeitura da Palhoça e de 11 

Florianópolis estarão presente para oferecer oportunidades aos nossos estudantes. 12 

Professor Daniel Pinheiro agradece o professor Gontijo e a maior integração do setor 13 

de estágio com a extensão, oportunizado em um evento como este. 1.6 14 

Candidatura a Direção Geral da ESAG – profª Clerilei: Professora Clerilei se 15 

apresenta como candidata a DG para os membros presentes, coloca como está 16 

trabalhando na eleição e o que pretende após a eleição. Apresenta a equipe que 17 

trabalhará com ela (profª Sulivan na Direção de Ensino, prof. Rolt na Direção de 18 

Extensão, prof. Mário Moraes na Direção de Pesquisa e a técnica Lizandra na 19 

Direção de Administração). Será criada uma página na internet com diretrizes e 20 

propostas. Professora Sulivan relata sobre o porquê o convite da Clerilei e as 21 

mudanças que gostaria de realizar. 1.7 Candidatura a Direção Geral da ESAG – 22 

prof. Everton: professor Daniel pede espaço para o professor Everton falar no final 23 

da reunião em razão de não estar presente no momento. Professora Paula elogia e 24 

deseja um processo positivo para toda ESAG esta eleição com duas chapas. Após 25 

as deliberações, o professor Everton apresentou os integrantes, falou como gostaria 26 

de trabalhar caso eleito e como está sendo o processo de eleição. Professor Daniel 27 

também falou um pouco o porquê se candidatou na chapa e pretende continuar 28 

exercendo o trabalho frente a Direção de Extensão. 2. Deliberações: 2.1 29 

Aprovação da ata da reunião de agosto: a professora Emiliana colocou a ata da 30 

reunião anterior em discussão. Como não houve quem quisesse discutir, a ata foi 31 
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aprovada por unanimidade e assinada por todos. 2.2 Homologação da solicitação 1 

de desligamento em projeto de pesquisa Coproduzindo Controle na 2 

Administração Pública Brasileira – professor Enio – relatora Paula Schommer: 3 

professora Paula lê pedido de professor Enio sobre desligamento no referido projeto 4 

de pesquisa para ajuste de carga horária em PTI. Professora Paula Schommer deu 5 

parecer favorável e pedido teve ad referendum em 28.08.2017. 2.3 Dilatação de 6 

prazo para conclusão de curso - aluno Irandi de Oliveira – parecer prof. 7 

Arnaldo: professor Arnaldo em última reunião pediu vistas deste processo, 8 

n°10695/2017, em nova analise diante das informações coletadas pela secretaria 9 

acadêmica, professor Arnaldo informa aos demais membros que não resta dúvida 10 

que o acadêmico se encontra jubilado, mesmo sabendo do prazo final para 11 

conclusão de curso o aluno deixou de protocolar no tempo hábil dado pela resolução 12 

001/2000 – CONSEPE. Neste Sentido, acompanhou o relato do professor Marcello 13 

Zapelini e concluiu pelo INDEFERIMENTO do pleito. Todos demais concordaram 14 

com indeferimento. Processo Indeferido. 2.4 Dilatação de prazo para conclusão de 15 

curso – aluna Graziela Terrazas - parecer prof. Arnaldo: seguindo a resolução 16 

001/2000 – CONSEPE o professor Arnaldo verificou que a aluna atende as 17 

exigências da mesma. Assim deu parecer favorável. Todos os demais concordaram 18 

com o parecer do processo 12375/2017 – aprovado por unanimidade. 2.5 Projeto 19 

Floripa Cidadão 2019 – professor Valério – parecer profª Emiliana: segundo 20 

relatora o Programa Observatório Floripa Cidadã existe desde 2012. A proposta 21 

2018-2019 possui uma carga total de 1.100 h, 13 parcerias, público alvo estimado de 22 

808 pessoas ou instituições, 2 professores e 1 bolsista. O projeto está bem redigido, 23 

os objetivos factíveis e coadunam com as linhas de pesquisa do grupo Politéia. 24 

Diante disto, parecer foi favorável ao processo DEX – 510/17. Todos os demais 25 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.6 Projeto Entrelinhas – 26 

professor Enio – parecer profª Emiliana: professora Emiliana informa dados do 27 

projeto que existe desde de 2012, com proposta para 2018-2019 com carga total 28 

7200 h, 15 parcerias e público alvo de 13500 pessoas. O principal objetivo é 29 

qualificar o debate de assuntos de interesse público, por meio da democratização da 30 

comunicação e difusão do conhecimento acadêmico; O documento está bem 31 
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redigido, objetivos factíveis e relevante o projeto. Assim, parecer foi favorável. Todos 1 

os demais concordaram com o parecer do processo DEX 501/17 – aprovado por 2 

unanimidade. 2.7 Projeto Observatório de Inovação Social de Florianópolis – 3 

profª Maria Carolina Andion – parecer Janice Bogo: professora relatora informa 4 

que o projeto de extensão tem como período de execução de 05.03.18 a 31.12.19. O 5 

programa está vinculado ao NISP. Por atender à todas exigências regulamentares 6 

da universidade e, principalmente, por sua importância para o ensino, pesquisa e 7 

extensão. Assim, o parecer foi favorável ao projeto DEX – 507/17. Todos os demais 8 

concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.8 Prêmio Boas 9 

Práticas – profª Sulivan Fischer – parecer Janice Bogo: o programa está previsto 10 

para início em 05.03.17 e término em 05.03.20. O projeto encontra-se de acordo 11 

com as exigências regulamentares da universidade e, principalmente, pela 12 

relevância apresentada. Desta maneira, foi favorável ao pedido do processo DEX – 13 

504/17. Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 14 

Professora Sulivan aproveita para informar que ainda naquela semana esteve em 15 

reunião com a Secretaria da Fazenda, TCE/SC, Observatório de São José, 16 

professora Aghata e professora Paula Schommer. A reunião foi longa e reviu 17 

legislação para funcionamento e regulamento do prêmio. A divulgação inicia em 18 

01.10.2017, inscrições em março e abril de 2018e premiação em agosto de 2018.  19 

2.9 Projeto DAP/TV – professora Patrícia Vendramini – parecer Sulivan Fischer: 20 

relatora informa aos pares que o projeto teve início em 2016 com uma proposta de 21 

transformar os trabalhos acadêmicos do Diário do Administrador. O projeto 22 

desenvolve vídeos que são postados no youtube, proporcionando uma aproximação 23 

com a sociedade. O objetivo é trazer reflexão sobre os conceitos e realidade da 24 

administração pública. Ele mantém relação com ensino de graduação. Deste modo, 25 

o parecer foi favorável ao processo DEX – 512/17. Todos os demais concordaram 26 

com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.10 Programa Esag Senior – 27 

professora Emiliana – parecer Sulivan Fischer: o programa apresenta três 28 

projetos: Consolidação acadêmica, Empreendedorismo e Voluntariado. É um 29 

programa de formação complementar. Tem como parceiros o SEBRAE, CRC/SC, 30 

MPSC, Empresa Júnior de Administração da ESAG e do CEART. É um projeto que 31 
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vem demonstrando ao longo do tempo contribuição social. Diante disso, parecer foi 1 

favorável ao processo DEX- 513/17. Todos os demais concordaram com o parecer – 2 

aprovado por unanimidade. 2.11 Projeto NISP Cultura Política – professor Daniel 3 

Pinheiro – parecer Enio Spaniol: O programa com ações radar parlamentar, jogos 4 

para educação política e eventos de mobilização, formação e promoção para a 5 

cultura política. É inovador e atende os critérios de extensão. Parecer favorável ao 6 

processo DEX – 505/17. Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado 7 

por unanimidade. 2.12 Solicitação de ajuste de Estágio – professora Emiliana - 8 

parecer Daniel Pinheiro: professor Daniel leu parecer no qual consta a 9 

necessidade de adequação pedagógica do estágio extracurricular, o qual permitirá, 10 

com nova redação maior dinâmica na oferta de estágio. O ajuste não traz prejuízo a 11 

grade curricular e o pedido obedece a prazos regimentais. Dessa maneira, o parecer 12 

foi favorável ao processo 13410/2017. Houve grande dúvidas em relação ao pedido, 13 

alguns professores questionaram a necessidade de fazer mudança agora nas 14 

exigências e anseios quanto à postura dos alunos que poderão “coagir” docentes a 15 

aceitarem situações de estágio I e II em conjunto. Além disso, também relatam a 16 

falta de qualidade dos trabalhos que serão apresentados. Alunos também 17 

manifestaram sua opinião a respeito. Após muito dialogo dos pós e contras a 18 

retirada do pré-requisito o corpo docente não aprovou parecer, apesar da conclusão 19 

positivo por parte do relator. Solicitação Negada. Processo não aprovado. 2.13 20 

Projeto de Pesquisa Identidade x Imagem: um estudo na PMSC – professora 21 

Ana Paula Grillo – parecer Patrícia Vendramini: projeto é um estudo a ser 22 

realizado com a polícia militar. Dado aos trabalhos que a docente tem junto a esta 23 

organização e visto que atende os critérios regimentais, o parecer foi favorável. 24 

Todos os demais concordaram com o parecer – aprovado por unanimidade. 2.14 25 

Projeto de Pesquisa: A contribuição das políticas públicas para a construção e 26 

consolidação de territórios rurais em Santa Catarina: O caso do Território das 27 

Encostas da Serra Geral – professor Valério – parecer Patrícia Vendramini: 28 

relatora fala que trata de um pedido de prorrogação. O mesmo atende aos critérios e 29 

resultados estabelecidos. Diante disso, o pedido foi aprovado. Nada mais havendo a 30 

tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, 31 
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secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos 1 

os presentes do Departamento. Florianópolis, 14 de setembro de 2017. 2 


