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Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 14h15min, 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), Aline 3 

Regina Santos, Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, 4 

Enio Luiz Spaniol, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Jr, Leonardo Secchi, 5 

Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Maria Carolina Martinez Andion, Mauro Sérgio 6 

Boppré Goulart, Patrícia Vendramini, Rodrigo Bousfield, Simone Ghisi Feuerschutt, 7 

Sulivan Desiree Fischer e Valério Alécio Turnes; os docentes substitutos: Gabriel 8 

Bertimes Di Bernardi Lopes, Jorge Braun Neto, Maria Clara Figueiredo Dalla Costa 9 

Ames; os discentes: André Augusto Manuel (titular), Renato Henrique Voltonini Luz 10 

(titular), Isabella Amin Vieira Rocha de Moura Ferro (suplente), Eduardo Andrade 11 

(membro CACIJ); e o técnico Bruno Cesar Antunes (titular). Ausências Justificadas: 12 

Ana Paula Grillo Rodrigues, Denilson Sell, Maurício Custódio Serafim (licença 13 

paternidade), Micheline Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, e Sulivan Desiree 14 

Fischer. A coordenadora do Departamento, Prof.ª Ivoneti da Silva Ramos, iniciou a 15 

reunião solicitando inclusões, exclusões e alterações da ordem da pauta. Teve a 16 

inclusão do processo de progressão do professor Rodrigo Bousfield. 1. 17 

Deliberações: 1.1 Ata da reunião anterior: ficou para a próxima reunião aprovação 18 

de ata. 1.2 Aprovação de PTIs: presidente da reunião apresentou a distribuição de 19 

disciplinas para 2019.1. Professor Leonardo Secchi sugere mudança entre ele e o 20 

docente Guilherme Kraus, para este ficar com a disciplina de Avaliação de Serviços 21 

Públicos e ele, Leonardo, ficar responsável pela condução da disciplina de Ciência 22 

Política, além de Políticas Públicas. Nenhum debate a mais quanto a distribuição das 23 

disciplinas, os PTIs foram aprovados por unanimidade. 1.3 Homologação da 24 

Viagem internacional da prof.ª Paula Schommer – Relator professor Maurício 25 

Serafim: o secretário da reunião leu parecer do afastamento para viagem a 26 

Washington (EUA), durante o período de 29 de outubro a 03 de novembro de 2018, 27 

informando demais que o pedido seguiu resolução pertinente e todas as aulas terão 28 

plano de condução e recuperação das atividades. Despesas serão de 29 

responsabilidade do Banco Mundial/GPSA. Dessa forma, o processo 12297/2018 30 

teve parecer favorável e foi aprovado por Ad Referendum em 09 de outubro de 2018 31 

pela chefe de departamento. Todos demais concordaram. Aprovado por 32 
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unanimidade. 1.4 Homologação Licença Prêmio do professor Enio Spaniol – 1 

Relatora professora Paula Schommer: processo ficou para ser homologado na 2 

próxima reunião de departamento. 1.5 Homologação de participação no SEMEAD 3 

pela professora Ana Paula Grillo Rodrigues – Relatora professora Simone 4 

Ghisi: segundo parecer lido por secretário, o pedido da professora Ana Paula teve o 5 

de acordo pela relatora. Entretanto, não teve recursos liberados pela PROAP. Assim, 6 

relatora solicitou a possibilidade de o pedido ser atendido com recurso do TCE/SC. 7 

Pedido seguiu para a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação a qual teve auxílio 8 

concedido para passagens ou diárias. Diante disso, teve aprovação da relatora e o 9 

Ad Referendum pelo departamento em 20 de setembro de 2018. Aprovado por 10 

unanimidade. 1.6 Homologação de participação no SEMEAD pela professora 11 

Aline Regina Santos – Relatora professora Simone Ghisi: professora Aline 12 

corroborou na pesquisa de professora Ana Paula Grillo e, assim como esta, teve 13 

pedido aprovado por relatora. Processo recebeu Ad Referendum em 20 de setembro 14 

de 2018. Todos aprovaram por unanimidade. 1.7 Credenciamento de professores 15 

participantes da especialização em Gestão Municipal EaD – relatora professora 16 

Janice Mileni Bogo: relatora informa sobre pedido de credenciamento de 17 

professores no curso de especialização durante os semestres de 2017-2, 2018-1 e 18 

2018-2. A mesma aprovou credenciamento com base na documentação exigida na 19 

Resolução 010/2012- CONSEPE. Todos aprovaram por unanimidade. 1.8 Relatório 20 

final de Especialização em Administração em Segurança Pública com Ênfase 21 

na Atividade Bombeiro Militar – Relator professor Mauro Goulart: relatório final 22 

de interesse da professora Patrícia Vendramini, processo 11416/2018, de acordo 23 

com relator, atendeu ao que está disposto na Resolução 010/2012 – 24 

CONSEPE/UDESC e recebeu parecer favorável. Diante disso, o mesmo foi 25 

aprovado por unanimidade. 1.9 Homologação de pedido de inscrição no curso de 26 

Capacitação da Angrad – Relator professor Valério Turnes: professor relator leu 27 

parecer do processo 12659/2018, o qual mostrasse de relevância do tema e a 28 

qualidade da formação oferecida, levando em consideração os benefícios que a 29 

capacitação acarretará ao curso e ao centro. Assim, teve parecer favorável, com Ad 30 

Referendum da chefe de departamento em 23 de outubro de 2018. Todos 31 

aprovaram por unanimidade. 2.0 Pedido de expansão de prazo de Conclusão de 32 
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Curso – acadêmica Bárbara Montanheiro – Relator professor Arnaldo José de 1 

Lima: professor relator informa que a solicitação, processo 12918/2018, da 2 

acadêmica atende ao disposto na Resolução 001/2000 e 002/2010 que estabelecem 3 

normas para integralização curricular dos cursos de graduação da UDESC, mais 4 

especificamente ao parágrafo primeiro, artigo 4. Assim, deu-se parecer favorável. 5 

Professor orienta um plano de trabalho por parte do departamento para acompanhar 6 

a aluna. Professor Janice informa aos demais docentes da necessidade de 7 

flexibilização no desenvolvimento de trabalho com a aluna. Professora Ivoneti 8 

também sugeriu a aluna Bárbara a procurar o EA2 para realizar trabalho com a 9 

servidora responsável por desenvolver atividade de orientação estudantil. Jorge 10 

também fala da importância de sugerir aos demais alunos que procurem outros 11 

trabalhos realizados na universidade como o Medita UDESC. Aprovado por 12 

unanimidade. 2.1 Homologação de viagem Internacional do professor José F. 13 

Salm. Jr – Relator professor Arnaldo José de Lima: o processo 11162/2018 trata 14 

da solicitação de docente para viagem com ônus limitado, entre o período de 09 a 11 15 

de outubro, e visa atender a cooperação entre UDESC e a Organização Pan-16 

americana da Saúde – PAHO. O objetivo encontra-se vinculado à área de pesquisa 17 

do professor Salm Jr e atende as normativas da UDESC. Dessa maneira, o relator 18 

deu parecer favorável e teve Ad Referendum pela chefe do departamento em 18 de 19 

setembro de 2018. Professor Salm Jr. falou um pouco sobre os trabalhos realizados 20 

e informou quem tiver interesse em saber mais buscar o site www.paho.org/ish. 21 

Todos aprovaram por unanimidade. 2.2 Solicitação de Progressão do professor 22 

Rodrigo Bousfield – relator professor Arnaldo José de Lima: segundo relator o 23 

docente solicitante apresenta documentação para prosseguimento do pedido. Dessa 24 

forma, o processo segue com parecer favorável para montar banca avaliadora de 25 

solicitação conforme a resolução vigente. Todos concordaram com o parecer. 26 

Aprovado por unanimidade. 2.3 Minuta de Portaria DAP de atualização dos 27 

critérios para transferência de docentes entre departamentos – Relator 28 

professor Arnaldo José de Lima:  ficou a próxima reunião tendo em vista o prazo 29 

curto que o processo chegou ao relator.  2. Assuntos Gerais: antes da presidente 30 

realizar os informes gerais, convidados representantes do Arranjo de 31 

Desenvolvimento de Educação, cooperativa entre organizações ligada a educação e 32 
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demais representantes e interessados no desenvolvimento da atividade educacional, 1 

realizaram convite ao grupo docente para trabalhar ajudando a iniciativa com o tema 2 

de Avaliação. Professores interessados podem procurar professora Patrícia 3 

Vendramini para buscar mais informações. Encontros serão realizados para 4 

desenvolvimento dos trabalhos. 2.1 Informes DAP: professora Ivoneti passa 5 

informes aos demais sobre visita de professores Daniel Pinheiro, Guilherme Kraus, 6 

Arnaldo José de Lima, Janice Bogo, Leonardo Secchi e professora Ivoneti nos polos 7 

do curso EaD. A experiência é positiva das visitas de docentes aos polos, tanto para 8 

alunos quanto para professores. Também teve fala da professora Janice Bogo sobre 9 

a Semana Sustentabilidade e do resultado do evento. Demais docentes elogiaram o 10 

trabalho realizado dos envolvidos e aplaudiram a iniciativa. Além disso, teve entrega 11 

do livro da docente Patrícia Vendramini com o livro de publicado “Pionerismo, 12 

Renovação e Desafios: Experiências do Campo de Públicas no Brasil” e também 13 

divulgação do professor Valério Turnes com o livro “Formar Novos Rurais”. 2.2 14 

Informes Discentes: Aluno André perguntou sobre os horários do próximo semestre 15 

e a professora Ivoneti informou que será definido ao longo do mês de novembro e 16 

encaminhado à Secretaria Acadêmica para divulgação. Também perguntou sobre a 17 

reforma do curso e a professora Ivoneti informou que a comissão que está em 18 

trabalho tem o objetivo de resgatar todas as discussões anteriores e apresentar na 19 

reunião de dezembro/18 um sumário do que se tem até o momento e que pode 20 

auxiliar no processo de reforma, para que não seja desprezado todo o trabalho 21 

anterior que contou com participação de docentes, discentes, técnicos e egressos. 22 

2.3 Sobre o período eleitoral: os alunos André e Renato trouxeram alguns pontos 23 

para esclarecimentos sobre a questão ocorrida nas semanas anteriores sobre 24 

espaço para debate e manifestação discente, colocando a posição dos alunos como 25 

oportunidade de fortalecimento da democracia. Aluno Renato colocou a importância 26 

do evento no auditório, da necessidade de manifestação dos discentes em se 27 

expressar, colocando em prática a peculiaridade do curso com objetivo de formar 28 

cidadãos ativos e preocupados com questões sociopolíticas. Professores colocaram 29 

a necessidade de discutir cientificamente os temas e tomar cuidado para não 30 

transformar em palco político o centro. A chefe do curso disse que o tema integrador 31 

foi desenvolvido em várias disciplinas e que a única ressalva – definida pelo pleno 32 
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do colegiado – era que não fossem convidados candidatos para as atividades do 1 

tema durante o período eleitoral. Professora Luciana coloca que poderia ter tido 2 

melhor diálogo entre as partes. Professora Patrícia também reforça a necessidade 3 

ter no centro um espaço para debate, mas excluindo deste a questão partidária. 4 

Professora Aline chama atenção para se ter maturidade nos debates, com respeito e 5 

que tais ações não se tornem em movimentos de paralisação de aulas. Diretor do 6 

centro informa que a neutralidade é obrigação da Direção e que nunca censurou o 7 

pensamento daqueles que querem se manifestar. Professor Everton buscou 8 

informações a respeito de como proceder com a situação junto a Justiça Eleitoral, 9 

Ministério Público e ainda buscou apoio com o setor jurídico da Universidade, tomou 10 

todos os cuidados cabíveis para não ferir a Lei e os direitos de manifestação dos 11 

estudantes. Tomou-se por orientação a equidade no tratamento das distintas 12 

manifestações estudantis, não privilegiando lados. A aluna Isabella Amim relata que 13 

não tinha escutado ainda o lado da Direção e destaca a importância de aproximação 14 

entre gestores da instituição e discentes para melhorar a comunicação entre os 15 

distintos atores. Professor Everton solicita que o primeiro canal que o aluno deve 16 

tomar é o departamento. Diretora de Ensino, Professora Ana Paula Menezes coloca 17 

a questão dos problemas causados pela desinformação, destacando a necessidade 18 

de se aperfeiçoar a comunicação e salienta que a direção está sempre aberta aos 19 

estudantes. Professor Salm Jr. também chama atenção dessa aproximação de 20 

diálogo e que se pense em uma estratégia de trabalhar para as próximas eleições, 21 

estabelecendo diretrizes de atuações e pacto entre os grupos, antes mesmo do 22 

período eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da 23 

qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 24 

aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 12 25 

de novembro de 2018. 26 
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