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Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 14h10min, na sala 1 

144 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração Pública da 2 

ESAG com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva Ramos (Presidente, chefe do 3 

DAP em exercício), Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José 4 

de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Ivoneti da Silva Ramos, José 5 

Francisco Salm Jr, Leonardo Secchi, Marcello B. Zappellini, Maurício Custódio 6 

Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Patrícia Vendramini, Simone Ghisi 7 

Feuerschutte, Valério Alécio Turnes, o professor substituto Aghata Frade Ferreira, 8 

Erik Persson Souza, Gabriel Bertimes di Bernardi Lopes, Jorge Braun Neto, os 9 

representantes discentes do CACIJ (Amanda, Lucas e Renato) e o técnico Bruno 10 

Cesar Antunes (titular). Ausências Justificadas: Denilson Sell, Enio Luiz Spaniol 11 

(licença prêmio), Janice Mileni Bogo, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria 12 

Carolina Martinez Andion, Micheline Gaia Hoffmann (viagem internacional), Paula 13 

Chies Schommer, Rodrigo Bousfield (licença capacitação) e Sulivan Desireé Fischer. 14 

A coordenadora do Departamento em exercício, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, 15 

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

acrescentou-se o item 1.5 e 1.6. Nenhuma mudança a mais e estando todos de 17 

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

Gerais: 1.1 Informes CACIJ – Semana Acadêmica: a aluna Amanda, 19 

representante discente do CACIJ, apresenta programação da semana acadêmica 20 

aos docentes, forma de credenciamento dos alunos que irão participar do evento e o 21 

sistema de presença, o qual terá tolerância de 15 minutos, mas o professor terá 22 

discricionariedade para decidir sobre presença. CACIJ carimbará entrada e saída de 23 

estudantes. O contato dos organizadores será pelo email 24 

semanaacademica.cacij@gmail.com, instagram e facebook serão alimentados ainda 25 

sobre o evento. Demais informações a respeito que ainda demande acerto serão 26 

colocadas posteriormente a disposição de docentes e alunos. 1.2 27 

Encaminhamentos comissões – Enade e reforma curricular: professora Ivoneti 28 

informa que no dia anterior a reunião do DAP, ela teve reunião do ENADE e foi muito 29 

produtiva. Entretanto, o departamento ainda precisa mais docentes para formar 30 

comissões para a reforma curricular e do estágio. A coordenadora propõe colocar os 31 

coordenadores do curso nas gestões passadas para participarem da comissão 32 
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curricular – hoje conta apenas com a participação de Janice, Emiliana e Ivoneti. 1 

Professora Ivoneti pede para os demais docentes se manifestarem posteriormente 2 

caso puderem colaborar com o grupo. Professora Aline informa que quanto ao 3 

ENADE surgiram como propostas o simulado, encontro de feedback e trabalho com 4 

um profissional de coaching sobre foco, concentração e motivação para fazer. 1.3 5 

Alunos com necessidades especiais de atendimento: os docentes foram 6 

informados também da dificuldade de alguns alunos para realização de provas com 7 

letras muito pequena. Alguns possuem miopia acentuada e necessitam que as 8 

provas sejam no mínimo realizada com letras tamanho padrão. 1.4 Projeto de 9 

ensino Práticas Inovadoras no Campo de Públicas: professora Patrícia 10 

Vendramini espera receber email para discutir conteúdos afins e para trabalhos 11 

independentes relativo ao projeto de ensino em curso. Presidente Ivoneti relata 12 

sobre a rica troca de experiências entre os docentes para fortalecer as práticas de 13 

sala de aula.  1.5 Informes do curso Presencial e EaD: professora Ivoneti pede 14 

atividades e vídeos de trabalhos realizados pelos docentes para divulgar ações do 15 

departamento, principalmente para preencher guias estudantis e divulgar o trabalho 16 

para os alunos e comunidade. Também aproveitou para informar que o 17 

departamento passará lista dos alunos que ajudaram na organização na semana de 18 

recepção dos calouros, a fim de que tais horas fossem justificadas. Posteriormente, 19 

abordou sobre o curso de EaD que teve decisão do grupo do núcleo docente que o 20 

departamento, por ora, não tem condições de reofertar o curso devido a indefinição 21 

de quem executará os recursos do convênio do curso vigente, se será e ESAG ou o 22 

CEAD. Desta forma, até que aja reparo e condições mínimas para continuar 23 

executado o trabalho, o curso EaD será ofertado novamente em oportunidade futura. 24 

Professor Arnaldo aproveita momento para solicitar aos docentes a se candidatarem 25 

as disciplinas da modalidade à distância. 1.6 Segurança no campus: docentes 26 

foram informados sobre pessoas que estão em situações delicadas circulando o 27 

espaço da cantina e demais áreas do campus I. Aconselhou docentes não tomarem 28 

atitudes perante a possíveis situações que possam surgir e chamarem os 29 

seguranças caso necessário.  1.7 II CIDESP:  professora Simone fala sobre o 30 

segundo evento do CIDESP que ocorrerá em 27 a 29 de agosto no teatro Pedro Ivo, 31 

no Centro Administrativo do Governo. O evento está aberto para submissão de 32 
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artigo. Professora Simone pediu para colegas divulgarem e prestigiarem o evento, 1 

pois é muito importante para o curso um evento deste e quem tiver disponibilidade e 2 

tenha interesse em participar da organização será bem-vindo. 2. Deliberações:  2.1 3 

Ata da reunião de fevereiro:  a presidente da reunião informou que ata será 4 

submetida à aprovação na próxima reunião pois em virtude das atividades do 5 

departamento não foi possível encaminhar a mesma para aprovação em tempo hábil 6 

aos docentes. 2.2 Homologação da banca de concurso público – relatora profª 7 

Ana Paula Grillo:  professora Ana Paula Grillo informou demais colegas sobre a 8 

formação da banca de concurso, processo de nº 4069/2018, o qual teremos como 9 

Presidente o professor Marcello Zappellini. A docente verificou a completude dos 10 

membros da banca e sugeriu aprovação. Todos os demais concordaram com a 11 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.3 Homologação dos pareceres dos 12 

projetos de monitoria 2018 – relatora prof. ª Emiliana Debetir: a relatora realizou 13 

a análise  de dez processos de monitoria dos seguintes docentes e disciplinas: prof.ª 14 

Patrícia Vendramini em 22TGAP; profª Ketry Gorete Faria dos Passos em 11TBIC; 15 

prof. Rafael Caumo em 21MEES; prof.ª Sulivan Fischer em 42ADM1; prof. José F. 16 

Salm Jr. em 72PLATA e 11TBIC; prof. Fernando Henrique de Paula e Silva em 17 

11MTMP; prof. Rodrigo Gabriel de Miranda em 21MEES; prof. Arnaldo Lima em 18 

11MTDP; prof. Eduardo Jara em 11MTMP. Tais pedidos foram de parecer favorável 19 

pela relatora. Igualmente, também foi analisado e de parecer favorável o pedido de 20 

monitor voluntário na disciplina de 11TBIC pela professora Ketry Passos. Todos os 21 

demais concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.4 22 

Homologação de parecer de viagem internacional da prof.ª Maria Carolina 23 

Andion – relatora prof.ª Aline Santos: relatora leu parecer do processo de nº 24 

2414/2018, o qual é solicitado afastamento para viagem internacional a fim de 25 

participar de Congresso LAEMOS, com pedido de viagem de 21 a 25 de março e 26 

com ônus à UDESC. O parecer foi favorável. Todos os demais concordaram com a 27 

homologação – aprovado por unanimidade.  2.5 Homologação do parecer da 28 

viagem internacional da prof.ª Micheline Hoffmann – relator prof. Daniel 29 

Pinheiro: relator leu processo, n° 2428/2018, de solicitação com ônus à UDESC 30 

para afastamento de professora para participar do XXII IRSPM, de 07 a 15 de abril, 31 

para apresentação de trabalho. O parecer foi favorável. Todos os demais 32 
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concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.6 Homologação 1 

de parecer da viagem interncaional do professor José Francisco Salm Jr. – 2 

relator Daniel Pinheiro: o pedido referente ao processo 3428/2018 é para 3 

participação de professor solicitante para reunião técnica com os membros da 4 

Organização Pan-Americana de Saúde – PAHO, entre os dias 16 a 20 de abril, sem 5 

ônus para UDESC. O parecer foi favorável. Todos os demais concordaram com a 6 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.7 Afastamento pós-doutoral do prof. 7 

Maurício Custódio Serafim – relatora prof.ª Maria Carolina Andion: a relatora 8 

concedeu parecer favorável ao processo de n° 2619/2018 para afastamento do 9 

docente para capacitação a ser realizado de novembro de 2018 a novembro de 10 

2019. Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por 11 

unanimidade. 2.8 Afastamento do país – prof.ª Aghata Frade – relator Maurício 12 

Serafim:  o pedido referente ao processo de n° 2985/2018 da professora substituta 13 

encontra-se amparado na IN 10/2016. Relator deu favorável a solicitação a ser 14 

realizada entre os períodos de 27/04 a 06/05/2018. Todos os demais concordaram 15 

com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.9 Relatório Final do Programa 16 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovação Social de Florianópolis – prof.ª 17 

Maria Carolina Andion – relatora prof.ª Janice Bogo: o processo nº 004/18-DEX 18 

foi de parecer favorável por parte da relatora, o qual foi lido pela presidente da 19 

reunião. Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por 20 

unanimidade. 2.10 Relatório Final do Programa ESAG Sênior- prof.ª Emiliana – 21 

relatora prof.ª Janice Bogo: o relato foi lido pela coordenadora do DAP. A relatora 22 

considerou favorável o relatório final do programa. Todos os demais concordaram 23 

com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.11 Relatório Final do 24 

Programa Observatório Floripa Cidadão 2017 – prof. Valério Turnes – relator 25 

professor Arnaldo Lima: o relator leu o parecer aos demais colegas, o qual foi 26 

favorável ao relatório final do programa de extensão. Todos os demais concordaram 27 

com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.12 Relatório Final Programa 28 

Habilis – relator prof. Arnaldo: o relator informou que o programa Habilis será 29 

reformulado para 2018/2019. Os bolsistas apresentaram seus relatórios e o o 30 

relatório final atende a legislação. Aprovado pelo relator. Todos os demais 31 

concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.13 Relatório 32 
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Final do Projeto Coproduzindo o Controle em São José – Ano III – prof.ª 1 

Emiliana Debetir – relatora prof.ª Simone Ghisi: o processo de n°001/18-DEX foi 2 

de parecer favorável. Relatora fez análise e leu o mesmo para os demais presentes. 3 

Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 4 

2.14 Relatório Final de Comunicação com a Sociedade pelo Rádio – prof. Enio 5 

Spaniol – relatora prof.ª Simone Ghisi: o relatório final de n° 002/18-DEX teve 6 

parecer lido e favorável pela relatora. Todos os demais concordaram com a 7 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.15 Relatório Final Prêmio de Boas 8 

Práticas em Gestão Pública UDESC/ESAG – prof.ª Sulivan Fischer – relator 9 

prof. Denilson Sell:  relato do professor foi lido pela presidente da reunião no qual 10 

informou aos demais que o processo de n° 006/18-DEX teve parecer favorável. 11 

Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 12 

2.16 Relatório Final de Consultoria em Serviços Públicos – prof.ª Sulivan 13 

Fischer – relator prof. Denilson Sell: este processo, n° 007/18-DEX, foi também 14 

lido pela presidente da reunião, a qual informa que o relator concedeu parecer 15 

favorável à aprovação. Todos os demais concordaram com a homologação – 16 

aprovado por unanimidade. 2.17 Relatório Final do Projeto de Ensino 17 

Desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem na dimensão subjetiva da 18 

gestão de pessoas – relator prof. Mauro Broppé: o professor relator fez análise 19 

do relatório final da professora Simone Ghisi. Em seu parecer o relator foi a favor da 20 

aprovação do relatório.  Todos os demais concordaram com a homologação – 21 

aprovado por unanimidade. 2.18 Relatório Final do Projeto de Ensino Vamos 22 

falar sobre isso – Ciclo de Debates do DAP 2017 – relator prof. Mauro Boppré: 23 

Professor Mauro discorre sobre projeto e concede aprovação do relatório final do 24 

projeto de ensino da professora Janice. Todos os demais concordaram com a 25 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.19 Credenciamento de Professor na 26 

Pós Lato Sensu no Curso de Especialização em Administração em Segurança 27 

Pública PMSC – relatora prof.ª Patrícia Vendramini: segundo a relatora os 28 

professores submetidos a credenciamento – Daniel Pinheiro, Paula Schommer e 29 

Coronel da Polícia Militar Marcello Martinez Hipólito – possuem todos os requisitos 30 

para ingressarem no corpo docente. Desta forma, foi dado parecer positivo a 31 

solicitação.  Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por 32 
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unanimidade. 2.20 Compreendendo a cultura política e confiança a partir do 1 

papel das organizações que atuam na educação política – relator prof.ª 2 

Luciana Ronconi: o relator fez análise do pedido de professor Daniel Pinheiro. A 3 

professora Ronconi leu parecer aos demais colegas e aprovou o mesmo. Todos os 4 

demais concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.21 A 5 

configuração das dimensões organizacionais no contexto da inovação: 6 

desenvolvimento de referencial teórico-analítico para a orientação de estudos 7 

e práticas de gestão da inovação no setor público – relator prof. José Salm Jr.: 8 

professor relator fez análise do pedido de professora Micheline. A leitura do parecer 9 

foi feita pelo secretário ao final da reunião, o qual informou parecer favorável do 10 

docente. Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado por 11 

unanimidade. 2.22 Uma agenda em busca da política: a trajetória da reforma da 12 

previdência no Brasil, 1988-2018 subjetiva da gestão de pessoas – relator 13 

prof.ª Ana Paula Grillo: o relator fez análise do pedido de professor Marcello 14 

Zappellini. A professora Ana Paula leu parecer aos demais colegas e aprovou o 15 

mesmo. 2.23 Estudos sobre imagem corporativa no setor público: 16 

antecedentes, consequentes, limites e possibilidades – relatora prof.ª Paula 17 

Schommer: a relatora fez análise do pedido de professora Aline Santos. O parecer 18 

foi lido pelo secretário aos demais colegas e informou sobre a análise positiva da 19 

relatora, a qual aprovou o mesmo. Todos os demais concordaram com a 20 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.24 Análise longitudinal dos vínculos 21 

entre militares e a Polícia Militar de Santa Catarina – relatora prof.ª Patrícia 22 

Vendramini: a relatora leu parecer de pedido da professora Ana Paula Grillo. Ela 23 

considerou que válido a solicitação. Todos os demais concordaram com a 24 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.25 A trajetória histórica das 25 

políticas públicas: a análise dos economistas – relatora prof.ª Ana Paula Grillo: 26 

professora Ana Paula relatou o pedido do professor Marcello Zappellini, o qual teve 27 

parecer favorável à aprovação. Todos os demais concordaram com a homologação 28 

– aprovado por unanimidade. 2.26 Além da satisfação: as experiências 29 

memoráveis e transformadoras em serviços – relator prof.ª Maria Carolina 30 

Andion: a solicitação realizada pela professora Aline Santos teve análise e parecer 31 

realizado e lido aos demais presentes pela professora Maria Carolina, a qual 32 
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concedeu parecer favorável. Todos os demais concordaram com a homologação – 1 

aprovado por unanimidade. 2.27 Políticas de fomento e apoio à inovação social: 2 

estudo comparativo Brasil/Portugal – relator prof. Daniel Pinheiro: o relator 3 

analisou a solicitação da professora Luciana Ronconi. Ele fez leu parecer e informou 4 

que o pedido teria aprovação pelo o mesmo. Todos os demais concordaram com a 5 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.28 CRIS@CAPES – Plano 6 

Estratégico de Desenvolvimento da Plataforma CRIS na CAPES – relator prof. 7 

Leonardo Secchi:  o relator leu parecer e concedeu aprovação ao pedido do 8 

professor José Francisco Salm Jr. Todos os demais concordaram com a 9 

homologação – aprovado por unanimidade. 2.28 Afastamento do país de 10 

professora Aghata Gonsalves – relatora prof.ª Aline Regina Santos: pedido, 11 

gravado no sgpe como 3874/2018, teve solicitação para afastamento sem ônus. 12 

Diante dos motivos expostos a relatora aprovou pedido. Todos os demais 13 

concordaram com a homologação – aprovado por unanimidade. 2.29 Afastamento 14 

do país de professor Gabriel Di Bernardi – relator prof. Arnaldo Lima: o 15 

processo de nº 4021/2018, teve pedido de afastamento sem ônus pela UDESC. 16 

Professor Arnaldo informou que o pedido não terá prejuízo das aulas e que é 17 

considerável a aprovação. Todos os demais concordaram com a homologação – 18 

aprovado por unanimidade. 2.30 Credenciamento de Docentes Substitutos no 19 

DAP – relatora prof.ª Sulivan Fischer: professora fez análise de cinco pedidos: (a) 20 

credenciamento para a disciplina de sociologia pela professora Patrícia Loureiro - 21 

pedido teve parecer favorável; (b) credenciamento na disciplina de Métodos 22 

Estatísticos pelo professor Rafael Caumo – parecer foi favorável; (c) credenciamento 23 

na disciplina de Desenvolvimento de Lideranças pela professora Greicy Lenzi – o 24 

parecer foi favorável; (d) credenciamento na disciplina de Desenvolvimento de 25 

Pessoas pela professora Greicy Lenzi teve pedido redirecionado ao departamento 26 

de administração empresarial já que análise deste não se vincula ao departamento 27 

de administração pública – pedido indeferido; (e) credenciamento na  disciplina de 28 

Projetos Públicos pelo professor Lucas Carneiro – parecer favorável aprovação; (f) 29 

credenciamento na disciplina de Desenvolvimento Comunitário e Poder Local – o 30 

parecer foi favorável; (g) credenciamento na disciplina de Finanças Públicas pela 31 

professora Aghata Frade – parecer diligenciado para que um professor da área 32 
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fizesse a análise; (h) credenciamento na disciplina de Orçamento Público pela 1 

professora Aghata Frade – teve parecer favorável; (i) credenciamento na disciplina 2 

de Contabilidade Pública pela professora Aghata Frade – pedido aprovado; (j) 3 

credenciamento na disciplina de antropologia política pelo professor Gabriel 4 

Bertirmes – pedido foi diligenciado para professor da área realizar análise; (k) 5 

credenciamento na disciplina de Desenvolvimento Comunitário e Poder Local – 6 

pedido aprovado. Todos os demais concordaram com a homologação – aprovado 7 

por unanimidade os pareceres favoráveis da relatora. Nada mais havendo a tratar, 8 

foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei 9 

a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 10 

Departamento. Florianópolis, 25 de abril de 2018. 11 

 


