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Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 14h15min, na 1 

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

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

Aline Regina Santos, Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Denilson Sell, 4 

Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Jr, 5 

Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria Carolina Martinez Andion, Maurício 6 

Custódio Serafim, Micheline Gaia Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula Chies 7 

Schommer, Rodrigo Bousfield e Valério Alécio Turnes; os discentes: André Augusto 8 

Manuel (titular), Renato Henrique Voltonini Luz (titular) e Isabella Amin Vieira Rocha 9 

de Moura Ferro (suplente); e o técnico Bruno Cesar Antunes (titular). Ausências 10 

Justificadas: Ana Paula Grillo Rodrigues, Leonardo Secchi (licença prêmio), Mauro 11 

Sérgio Boppré Goulart, Simone Ghisi Feuerschutte e Sulivan Desiree Fischer. A 12 

coordenadora do Departamento, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, iniciou a reunião 13 

solicitando inclusões, exclusões e alterações da ordem da pauta. Foi invertido a 14 

ordem dos assuntos gerais e as deliberações. 2. Deliberações: 2.1 Ata das 15 

reuniões anteriores – maio, junho e julho: atas e frequências passaram entre os 16 

membros para conferência e aprovação. Aprovado por unanimidade. 2.2 Relatório 17 

final da pós-graduação dos técnicos da UDESC – Relator prof. Arnaldo José de 18 

Lima: professor relator fez analise do processo 8432/2018 e deu parecer favorável 19 

ao relatório final. Todos concordaram com relator. Aprovado por unanimidade. 2.3 20 

Homologação das viagens internacionais do prof.ª José Francisco Salm Jr. – 21 

Relator prof. Arnaldo José de Lima: processo 7560/2018 (viagem para ilhas 22 

virgens, dia 09 e 10 de julho) e 7561/2018 (viagem CARICON, dia 23 e 24 de julho) 23 

foram relatados, ambos seguem a instrução normativa 06, com tema relevante para 24 

área de Governo Eletrônico e representado a UDESC/ESAG. Dessa maneira, os 25 

pareceres foram favoráveis. Ambos aprovados por Ad Referendum em 03/07/2018. 26 

Homologados por unanimidade. 2.4 Homologação do pedido de participação 27 

EnAnpad 2018 professora Simone G. – Relatora professora Ivoneti da Silva 28 

Ramos: tema de evento possui relevância e aderência aos cursos de graduação e 29 

pós-graduação. Dessa maneira, parecer foi favorável. Aprovado por Ad Referendum 30 

em 10/07/2018. Todos demais concordaram. Homologado por unanimidade. 2.5 31 

Homologação do pedido de participação Evento professora Maria Carolina 32 
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Andion, Chile – Relatora professora Ivoneti da Silva Ramos: pedido de viagem 1 

teve aprovação por Ad Referendum, por relevância e aderência ao grupo de 2 

pesquisa da professora solicitante e contribuirá para o ensino de graduação. Todos 3 

concordaram. Homologado por unanimidade.  1. Assuntos Gerais: 1.1 Informes 4 

DAP: Enecap e Semana de Calouros: alunos deram informes sobre o enecap 2018, 5 

o qual ocorrerá entre os dias 02 e 05 de agosto, em Minas Gerais, e que contará 6 

com a participação dos estudantes do centro esaguiano do curso de Administração 7 

Pública. Já a semana dos calouros, promovido pelo DAP e CACIJ, terá período de 8 

evento coincidente com enecap. Em razão disso, a semana dos calouros terá 9 

programação fracionada em duas – segunda e terça-feira da primeira semana e 10 

quarta, quinta e sexta-feira na segunda semana de aula após o retorno do Enecap. 11 

Professora Ivoneti aproveita comunicado para solicitar professores a ser 12 

organizarem a respeito das datas de provas de 2ª chamada a ser realizada em 29 de 13 

novembro. Portanto, as provas devem ser marcadas preferencialmente até 22 de 14 

novembro, dado prazo de requerimento de estudante que tem 5 dias para entrar 15 

com requerimento. Também solicita para lançar planos de ensino. 1.2 Prêmio Boas 16 

Práticas em Gestão Pública: o evento ocorrerá entre os dias 07, 08 e 09 de agosto, 17 

nos primeiros dois dias será na UDESC/ESAG e no último dia será no Pedro Ivo. 18 

Professora Sulivan convida todos para participarem de evento. 1.3 Informes 19 

discentes: André informa sobre a Semana Acadêmica que está sendo planejado 20 

para o Dia Acadêmico para tentar não atrapalhar o andamento e eleições para 21 

representes de turma. 1.4 Espaço de Acolhimento do Ensino e aprendizagem EA2: 22 

Esther Arnold apresentou o EA2 e informou o fluxo para o encaminhamento dos 23 

acadêmicos, sendo que os professores também podem usar os serviços. Renato e 24 

André, representantes discentes sugeriram que se use a informação gerada na 25 

rematrícula que pergunta se o discente tem alguma necessidade especial/específica 26 

de aprendizado. Levantou-se a questão da avaliação institucional, sobre a 27 

efetividade do instrumento. Professora Aline comentou sobre as necessidades de 28 

adequação/revisão do questionário. A professora Carolina Andion manifestou 29 

opinião de que o processo de avaliação institucional deve envolver os centros de 30 

ensino da UDESC. Professora Paula Schommer disse que nas disciplinas 31 

normalmente os professores solicitam feedbacks como forma de avaliar o 32 
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andamento das disciplinas.  Comentou-se sobre o sistema de indicadores dos 1 

relatórios de estágio supervisionado orientados pelos professores Valério e Denilson 2 

orientaram e que podem servir de base para o curso tem um melhor conhecimento 3 

de suas ações e atividades e servir para planejamento e melhoria do curso. 1.5 4 

Tema Integrador: O tema integrador em 2018.2 eleito pelos acadêmicos foi Eleições. 5 

Os professores manifestaram as estratégias de como farão a abordagem do tema 6 

em suas disciplinas. A professora Aline informou que vai trabalhar Marketing Política 7 

(análise das campanhas), a professora Ivoneti vai trabalhar financiamento das 8 

campanhas e teorias da escolha pública, Professora Paula trabalhará com 9 

accountability (planos de governo e planos de gestão) e trará palestrantes para falar 10 

sobre o tema, inclusive convidou os colegas para participarem, Professora Patrícia 11 

analisará os debates em Mediação e Negociação. Professor Enio destaca a 12 

importância de os estudos estarem em bases científicas e não baseados no senso 13 

comum, bem como envolver questões dos três poderes (judiciário, legislativo e 14 

executivo). Professores Valério e Janice irão analisar o tema à luz dos Objetivos do 15 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Professor Valério ressaltou a necessidade de 16 

estudos sobre a viabilidade das propostas dos planos de governo. André, 17 

representante discente, destacou a importância de trabalhar também as questões da 18 

transição do governo. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, 19 

da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 20 

aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 24 21 

de agosto de 2018. 22 

 


