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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na 1 

sala 147 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva Ramos (Presidente); 3 

os professores efetivos Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Denilson 4 

Sell, Enio Luiz Spaniol, Everton Cancellier (Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação), 5 

José Francisco Salm Jr, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert 6 

Zapelini, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline Gaia 7 

Hoffmann, Patrícia Vendramini, Simone Ghisi Feuerschutte, professores substitutos 8 

Aghata Karoliny Gonsalves, Erik Persson Souza e Jorge Braun Neto; os discentes 9 

Thiago Silva Duarte, representando a Comissão Eleitoral do CaciJ, Lucas Alves de 10 

Almeida David; Gustavo Marques Adão, Isabella Jerola Pera, Amanda B. Nunes e o 11 

técnico Bruno Cesar Antunes (secretário titular). Ausências Justificadas: Arnaldo 12 

José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Janice Mileni Bogo, 13 

Leonardo Secchi, Maria Carolina Martinez Andion, Paula Chies Schommer, Rodrigo 14 

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

Turnes. A presidente, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, tendo quórum iniciou a reunião 16 

solicitando inclusões, exclusões e alterações da ordem da pauta. Excluídos os 17 

pontos 1.9, 2.2 e 2.6. Estando todos de acordo, passou-se ao comunicado de 18 

assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos Gerais: 1.1 Renovação 19 

das Comissões da reforma curricular: Profª Ivoneti informa que a lista para a 20 

renovação das comissões será refeita na reunião de novembro. 1.2 Eleições 21 

CACIJ: Foram discutidos os horários para os debates das chapas inscritas para 22 

concorrer ao CACIJ. O representante da Comissão eleitoral, acadêmico Thiago 23 

Andrade explica os critérios para as escolhas das datas dos debates em função de 24 

não onerar ainda mais os dias letivos, que ficaram prejudicados pela quantidade de 25 

feriados no semestre. Os professores sugeriram que cada professor possa tomar a 26 

decisão de leva os alunos ao debate de acordo com sua disponibilidade de agenda. 27 

1.3 FND Box - Prof. Felipe Gontijo: Professor não pode estar presente para 28 

repassar as informações. 1.4 Andamentos da EaD – Prof.ª Ivoneti: Profª Ivoneti 29 

comunicou ao grupo que os alunos da EaD estão em fase de aplicação de provas e 30 

conclusão do primeiro módulo. 1.5 GDI - Previsão até 20/11 – o técnico Bruno 31 
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informa que o departamento aguarda as informações do RH para repassar caso 1 

professores. 1.6 Enade, Gestão à Vista e Evasão (Estudos): Prof.ª Ivoneti coloca 2 

sobre a importância de discutir os temas estratégicos ao curso, tais como Enade, 3 

visibilidade e evasão. Nesse sentido, informa algumas iniciativas que poderão 4 

auxiliar nas discussões: Professor Mauro está preparando estudo sobre as questões 5 

que fizeram parte do ENADE (conteúdos e disciplinas); alunos do Prof. Denilson 6 

estão trabalhando dados iniciais para um projeto de visibilidade das ações do DAP 7 

para entregar ao DAP e uma aluna da Prof.ª Patrícia Vendramini está realizando 8 

uma pesquisa inicial sobre evasão e apresentará os resultados ao DAP em breve. 9 

1.7 Edital de eleições Membros Colegiado do DAP: Prof.ª Ivoneti informa que em 10 

breve teremos eleições para representação discente e de técnico no DAP. O edital 11 

deve sair em novembro de 2017. 1.8 Convênio FGV: Prof.ª Ivoneti informa que por 12 

meio do contato das Professoras Paula Schommer e Micheline Gaia, a ESAG 13 

recebeu o convite do Prof. Marco Antonio Carvalho Teixeira da Fundação Getúlio 14 

Vargas (FGV) para realizar convênio, num primeiro momento visando a mobilidade 15 

acadêmica e de professores. A minuta do convênio será enviada em breve ao Prof. 16 

Marco Antônio para tramitar na FGV e contemplará também ensino, pesquisa, 17 

extensão e estágio, além da mobilidade, e ainda, incluirá a pós-graduação além da 18 

graduação. 1.9 Informes da Direção de Pesquisa e Pós-graduação – Professor 19 

Éverton Cancellier: o Diretor Everton informou sobre os prazos do PROEVEN e 20 

PIC, quando ao PROEVEN, a inscrição encerrará dia 31/10/2017 e o PIC, edital de 21 

bolsa de iniciação científica, iniciará a partir de março de 2018.   2. Deliberações: 22 

2.1 Aprovação da ata da reunião de setembro: a professora Ivoneti colocou a ata 23 

da reunião anterior em discussão. Como não houve quem quisesse discutir, a ata foi 24 

aprovada por unanimidade e assinada por todos. 2.2 PIQD 2018 – relator Prof 25 

Enio. O Professor Enio relatou o pedido de PIQD para 2018 dos professores 26 

Mauricio Serafim Custódio, José Francisco Salm Jr e Valério Alécio Turnes 27 

solicitaram licença para 2018.1. O processo, número 15417/2017, foi lido e 28 

aprovado. Colocado em discussão, não houve controvérsias. Aprovado por 29 

unanimidade. 2.3 Homologação viagem prof.ª Maria Carolina Andion -  parecer 30 

prof.ª Ana Paula Grilllo: Processo 14306/2017 foi aprovado pela relatora, em 31 
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01/10/2017, e por ad referendum, em 03/10/2017 pela coordenadora. A Prof.ª Ana 1 

Paula leu o relato e solicitou a homologação do Ad Referendum. Como não houve 2 

quem quisesse discutir, o parecer foi homologado por unanimidade. 2.4 Solicitação 3 

progressão profª Micheline – parecer Marcello Zappellini. O Processo 9691/2017 4 

foi teve pedido lido pelo relato. Aberto para discussão, o professor Marcello 5 

ponderou que nos próximos processos sejam informados todos os anos de GDI, 6 

porque se colocar apenas o último extrato pode ser que não coincida exatamente 7 

com a quantidade de tempo necessário que é de um ano. O mesmo teve 8 

deferimento de parecer pelo relator. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.6 9 

Solicitação de licença prêmio Professor Rodrigo Bousfield – Enio Spaniol. O 10 

Professor Enio relatou o processo nº 15336/2017 com parecer favorável. Em 11 

discussão, a Profª Ivoneti informou que o Professor Rodrigo solicitará um mês de 12 

férias para completar o semestre 2018.1. Em votação, o parecer foi aprovado por 13 

unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual 14 

eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 15 

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

de outubro de 2017. 17 

 


