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Aos vinte e sete 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: Ivoneti da Silva 3 

Ramos (Presidente); os professores efetivos Aline Regina Santos, Arnaldo José de 4 

Lima, Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes Pinheiro, Enio Luiz Spaniol, Janice 5 

Mileni Bogo, José Francisco Salm Jr, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maurício 6 

Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer; professora 7 

substituta Aghata Karoliny Gonsalves; Jorge Braun Neto; Erik Persson; e o técnico 8 

Bruno Cesar Antunes (secretário titular). Ausências Justificadas: Denilson Sell, 9 

Emiliana Debetir (licença), Leonardo Secchi, Marcello B. Zapelini, Maria Carolina 10 

Martinez Andion, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Patrícia Vendramini, Rodrigo 11 

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

Fischer e Valério Alécio Turnes. A presidente, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, tendo 13 

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

pauta. Inclui-se os itens 2.2 e 2.3. Estando todos de acordo e não havendo assuntos 15 

gerais, passou-se às deliberações. 2. Deliberações: 2.1 Processo de Ajuste 16 

Curricular do curso – parecer do Professor Daniel: Professor Daniel relata 17 

parecer de reconsideração ao processo número 13410/2017 não aprovado na última 18 

reunião do Departamento. Em discussão, foi debatido sobre a necessidade de 19 

mudanças para atender necessidades circunstanciais e futuras do curso, 20 

permanecendo em vista que uma comissão será constituída para refletir o estágio 21 

curricular supervisionado no contexto da reforma geral do curso. Observado pela 22 

Profa Aline, registre-se o fato de que retirar o pré-requisito não obriga o professor a 23 

orientar um aluno em estágio I e II concomitantemente, pois isso dependerá da 24 

agenda e disponibilidade do professor e da viabilidade do tema em questão. Profa 25 

Ivoneti destacou também que permanecem os 116 créditos mínimos para inscrição 26 

em estágio curricular supervisionado. Em aprovação, o colegiado aprovou a 27 

proposta de ajuste curricular do estágio supervisionado por unanimidade. 2.2 28 

Projeto de monitoria – professor José Francisco Salm Jr – parecer professora 29 

Luciana Ronconi: professora Ronconi relata, processo 14194/2017, que a monitoria 30 

na disciplina de Plataforma de Governo Eletrônico poderá auxiliar o desenvolvimento 31 
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teórico e prático da disciplina, melhorando os processos de ensino e aprendizagem. 1 

O docente justifica pedido e aponta os objetivos. Assim, o parecer foi favorável. 2 

Todos demais concordaram. Aprovado por unanimidade. 2.3 Solicitação de auxílio 3 

institucional para participação no XX Semead – interessada professora Aline – 4 

parecer professora Luciana Ronconi: processo 14182/2017 foi relatado pela 5 

professora Ronconi que relata parecer favorável ao afastamento da professora Aline.  6 

Viagem que ocorrerá entre os dias 08 e 10 de novembro, em São Paulo. O 7 

afastamento da docente não prejudicará as aulas. Processor aprovado por 8 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual 9 

eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 10 

aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 31 11 

de outubro de 2017. 12 

M
e

m
b

ro
s

 


