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Aos cinco dias do mês de setembro 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, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Denilson 4 

Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, Luciana Francisco de 5 

Abreu Ronconi, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré Goulart, Micheline 6 

Gaia Hoffmann, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer e Valério Alécio 7 

Turnes; os discentes: André Augusto Manuel (titular), Renato Henrique Voltonini Luz 8 

(titular) e Isabella Amin Vieira Rocha de Moura Ferro (suplente); e o técnico Bruno 9 

Cesar Antunes (titular). Ausências Justificadas: Daniel Moraes Pinheiro, José 10 

Francisco Salm Jr, Leonardo Secchi (licença para concorrer cargo eletivo), Maria 11 

Carolina Martinez Andion, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield e Simone Ghisi 12 

Feuerschutte. A coordenadora do Departamento, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, 13 

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

Foi invertida a ordem dos assuntos gerais e as deliberações. 2. Deliberações: 2.1 15 

Ata da reunião anterior – agosto: ata conferida e assinada. Aprovado por 16 

unanimidade. 2.2 Homologação de viagem internacional prof. Denilson Sell - 17 

Relator prof. Arnaldo José de Lima: professor relator fez analise do processo 18 

10062/2018 e deu parecer favorável ao pedido de viagem de 24 e 25 de setembro 19 

para VIII Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação. Todos concordaram 20 

com relator que teve processo aprovado por Ad referendum em 23 de agosto de 21 

2018. Aprovado por unanimidade. 2.3 Homologação de Bolsa de Monitoria 22 

Voluntária – interessado professor Lucas Carregari -  relatora prof.ª Emiliana 23 

Debetir: parecer lido aos demais membros pela relatora, o qual teve relato favorável 24 

com aprovação Ad Referendum em 10 de agosto de 2018. Aprovado por 25 

unanimidade. 2.4 Projeto de extensão – Relatório final Projeto DAP TV – 26 

interessada prof.ª Patrícia Vendramini – relator professor Valério Turnes: o 27 

relator deu parecer favorável ao relatório final de docente. Todos demais 28 

concordaram com relato. Aprovado por unanimidade. 2.5 PIQD – relatora prof.ª 29 

Janice Bogo: professora leu relato e deu parecer favorável. Todos demais 30 

concordaram. Aprovado por unanimidade. 2.6 Homologação da pesquisa de 31 

professor Rodrigo Bousfield – relator professor Daniel Pinheiro: segundo relator 32 
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o projeto atendeu a resolução. Assim, foi dado parecer favorável. Todos 1 

concordaram com o relator. Aprovado por unanimidade. 2.7 Projeto de Monitoria 2 

do professor Rodrigo Bousfield – relator Arnaldo Lima: segundo relator o projeto 3 

atendeu a Resolução do Consuni. Assim, foi dado parecer favorável. Todos 4 

concordaram com o relator. Aprovado por unanimidade. 1. Assuntos Gerais: 5 

1.1 Informes DAP – Presencial e EaD: do curso presencial a professora Ivoneti 6 

informa que as ações do Enade estão focadas e que a prova será dia 25/11. Da 7 

EaD, a professora informa que também será realizado o dia acadêmico nos polos e 8 

que estão todos convidados a colaborarem com a experiência. 1.2 Informes 9 

discentes – Dia Acadêmico: os acadêmicos relataram a experiência de realizar um 10 

evento mais compacto, tendo em vista que o Semana Acadêmica do primeiro 11 

semestre foi realizado em três dias, mas que mesmo em um dia apenas, foram 12 

diversas atividades com feedback positivo por parte dos participantes. 1.3 Relato 13 

Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública: professora Sulivan comentou o sucesso 14 

da segunda edição do prêmio, todas as participações e as entradas em mídias que 15 

elevam o nome da universidade. Sobre a expectativa de continuidade do prêmio a 16 

professora informou que tendo em vista as diversas dificuldades encontradas na 17 

parte operacional cogita-se que a realização da próxima edição fique a encargo de 18 

algum dos parceiros. 1.4 Relato CIDESP: professora patrícia comentou o sucesso 19 

do II CIDESP e agradeceu o apoio dos professores. Prof. Valério comentou a baixa 20 

participação de alunos do curso. 1.5 Relato ELIS: professor Enio comentou a 21 

relevância evento para a área de inovação social e relatou que o professor Eduardo 22 

Jara ganhou uma comenda no evento com a apresentação do case do Esag Kids.  23 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno 24 

Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 25 

assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 24 de novembro 26 

de 2018. 27 

 


