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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 14h 1 

30min, na sala 144 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de 2 

Administração Pública da ESAG com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva 3 

Ramos (Presidente), Aline Regina Santos, Arnaldo José de Lima, Denilson Sell, 4 

Emiliana Debetir de Oliveira, Janice Mileni Bogo, Karin Vieira da Silva, Luciana 5 

Francisco de Abreu Ronconi, Maurício Custódio Serafim, Mauro Sérgio Boppré 6 

Goulart, Patrícia Vendramini, Simone Ghisi Feuerschutt e Sulivan Desiree Fischer; 7 

os docentes substitutos: Aghata Frade; Gabriel Bertimes di Bernardi Lopes e Lucas 8 

Carregari Carneiro; os discentes: André Augusto Manuel (titular), Renato Henrique 9 

Luz (Titular) e Gabriel Rezende Veras e Lucas Alves de Almeida David (para a 10 

posse dos novos representantes); e o técnico Bruno Cesar Antunes. Ausências 11 

Justificadas: Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes Pinheiro, Enio Luiz Spaniol, 12 

José Francisco Salm Jr, Leonardo Secchi, Maria Carolina Martinez Andion, Micheline 13 

Gaia Hoffmann, Paula Chies Schommer, Rodrigo Bousfield e Valério Alécio Turnes. 14 

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

solicitando inclusões, exclusões e alterações da ordem da pauta. Demais inclusões 16 

foram a divulgação do CIDESP pela professora Patrícia Vendramini, pedido de 17 

progressão funcional de professor Denilson Sell pelo professor Arnaldo José de 18 

Lima, posse de novos alunos na representação discente no departamento e 19 

andamento de convênios pela professora Ivoneti. 1. Deliberações: 1.1 Aprovação 20 

das atas da reunião de abril e maio: as atas foram deliberadas e aprovadas por 21 

todos presentes. 1.2 Homologação do Pedido de viagem internacional -  ISTR 22 

2019 Latin America & The Caribbean Regional Meeting (7172/2019) – prof.ª 23 

Emiliana Debetir de Oliveira – Relator prof. José Francisco Salm Jr.: segundo 24 

parecer de relator, o pedido utilizou da IN 10/2016 e consta devidamente 25 

regulamentado. Parecer favorável. Aprovado por unanimidade. 1.3 Homologação 26 

do pedido de viagem internacional – ISTR 2019 Latin American & The 27 

Caribbean Regional Meeting (8357/2019) – prof. Daniel Moraes Pinheiro – 28 

Relator prof. José Franscico Salm Jr.: segundo parecer de relator, o pedido 29 

utilizou da IN 10/2016 e consta devidamente regulamentado. Parecer favorável. 30 

Aprovado por unanimidade. 1.4 Pedido de Progressão Funcional prof.ª Paula 31 

Schommer (11956/2019) – Relatora prof.ª Janice Bogo: segundo parecer, consta 32 
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que docente solicitante apresenta solicitação conforme resolução 58/2011 – 1 

CONSUNI, alterada pela Resolução 015/2016 – CONSUNI, em razão disso a 2 

relatora foi favorável à aprovação. Aprovado por unanimidade. 1.5 Área prioritária 3 

de transferência do DAP: professora Ivoneti apresenta estudo realizado a pedido 4 

do professor Arnaldo José de Lima, presidente da comissão de transferências ao 5 

DAP, sobre áreas prioritárias atualmente no DAP. Foram apresentados dois cenários 6 

a partir do levantamento das necessidades dos eixos temáticos. Um cenário com 7 

todos os 23 professores do DAP dedicados apenas à graduação, tendo em vista que 8 

se ocorrer desligamento da pós-graduação, os professores necessitam ministrar no 9 

mínimo 12 h/a semanais (Resolução 029/2009 – CONSUNI); e outro cenário 10 

considerando a alocação entre graduação e pós-graduação. Em ambos os cenários, 11 

as duas áreas de maior prioridade foram os eixos de Economia e Finanças e 12 

Jurídico. Portanto, o colegiado definiu essas duas áreas como prioritárias para 13 

transferência e/ou concurso. No âmbito da discussão, foi também encaminhado que 14 

seja realizada consulta à Proen sobre possibilidade de chamar a segunda colocação 15 

do concurso público ainda vigente no DAP. 1.6 Pedido de Progressão Funcional 16 

(12940/2019) – prof. Denilson Sell – prof.ª Arnaldo José de Lima: de acordo com 17 

relator que diante das informações e dos documentos constantes no processo e 18 

considerando atender a todas as condições solicitadas na Resolução 058/2011, o 19 

mesmo foi de parecer favorável à aprovação do pedido de progressão para a classe 20 

de Professor Associado. Aprovado por unanimidade. 1.7 Banca de EaD – edital 21 

008/2019: Profa Ivoneti apresenta a banca para seleção de professor formador da 22 

ead: Profa Luciana Ronconi (presidente), Professores Denílson Sell e Ana Paula 23 

Grillo Rodrigues (membros titulares) e Professora Patrícia Vendramini (suplente). 24 

Aprovado por unanimidade. 2. ASSUNTOS GERAIS: 2.1 Informes DAP - relato 25 

presencial e EaD: professora Ivoneti avisa sobre prova de segunda chamada de 26 

2019.1 que ocorreria dia 26 de junho. Também informa sobre preparativos do dia 27 

acadêmico e sobre doações de 504 livros pelo polo UAB de Chapecó recebidos pelo 28 

departamento e já entregues à Biblioteca Central, que agradeceu pois vai atualizar 29 

diversos livros das áreas de administração, administração pública, economia e 30 

contabilidade, dentre outros. Também compartilhou sobre materiais de trabalho de 31 

conclusão do curso que estavam na biblioteca, os quais iriam ser descartado caso o 32 

 



   

Chefe do Departamento:                                    Secretário: 120 
 

 

departamento não quisesse -  o pleno decidiu que fosse digitalizado pelo próprio 1 

departamento para não perder arquivos e nem ter maiores custos. Dado a posse e 2 

boas-vindas aos novos alunos representantes discentes no departamento e 3 

agradecimento aos antigos representantes com certificação. 2.2 Demais assuntos: 4 

Professora Ivoneti informa que os PTIs eletrônicos ainda está recebendo ajustes. 5 

Evento do CIDESP, anunciado pela professora Simone, teve a inscrição de trabalhos 6 

prorrogada até dia 30/6. E professora Patrícia Vendramini informa que não vai 7 

continuar na direção da associação ANEPCP, mas convida demais colegas para 8 

participar e manter vinculado com docentes do departamento. Professora Ivoneti 9 

informa sobre o convênio da Udesc com o Departamento de Administração Pública 10 

da Universidade de Lisboa, mediado pelo Prof Leonardo Secchi, que abrirá 11 

possibilidades de intercâmbio para docentes e discentes. Por fim, professora Ivoneti 12 

avisa sobre o convênio da FGV que deverá ser assinado ainda em 2019, para lançar 13 

edital em 2020. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da 14 

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

assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 19 de julho de 16 

2019.  17 
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