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Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h15min, na sala 145 1 

da ESAG, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Janice Bogo (presidente), Ana Paula Grillo 3 

Rodrigues (suplente do eixo Desenvolvimento Humano), Denilson Sell (titular do eixo 4 

Inovação e tecnologia), Ivoneti da Silva Ramos (titular do eixo Economia e Finanças), 5 

Marcello Beckert Zapellinni (titular do eixo Gestão Pública), Patrícia Vendramini (titular do 6 

eixo Propedêutica), Valério Alécio Turnes (titular do eixo Interface Público-Privada) e o 7 

técnico Bruno Cesar Antunes. Ausências: Daniel Moraes Pinheiro (suplente do eixo Gestão 8 

Pública), Denise Pinheiro (suplente do eixo Jurídico), Enio Luiz Spaniol (suplente do eixo 9 

Propedêutico), Micheline Gaia Hoffmann (suplente do eixo Inovação e tecnologia), Paula 10 

Chies Schommer (suplente do eixo Interface Público-Privado), Rodrigo Bousfield (titular do 11 

eixo Jurídico), Simone Ghisi Feuerschütte (titular do eixo Desenvolvimento Humano). A 12 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Janice Mileni Bogo, iniciou a reunião 13 

apresentando os itens de pauta. 1. Deliberações: 1.1 Análise de documentação do 14 

credenciamento docente: Foi realizado a analise do documento de credenciamento e 15 

também esclarecimento de algumas dúvidas quanto a entrega de documentos e prazos. Foi 16 

vistos as pendências existentes de alguns docentes e separados conforme o caso. 17 

Finalizado analise, professora Janice passou para o item seguinte. 1.2 Alocação docente 18 

em disciplinas da graduação em 2017-1: profª. Janice abriu informando sobre as 19 

demandas para o semestre seguinte e a necessidade ajuste conforme a demanda. Foi 20 

apresentado o quadro atual de docente no DAP e os casos particulares de alguns 21 

professores. Em seguida foi apresentado tabela de disciplina e distribuição conforme 22 

apresentado por cada eixo e ajustado pela coordenadora e líderes de eixo. Sem outras 23 

considerações a mais para serem feitas, passou para o item seguinte. 1.3 Reforma 24 

curricular: profª. Janice tratou sobre a última reforma curricular do curso. A mesma fala na 25 

necessidade de se redefinir a essência do curso a fim ajustar e dar-lhe o formato ideal 26 

conforme a necessidade e demanda hoje existente e não ser apenas uma mudança formal 27 

de ajustes de disciplinas. Em razão disto, da necessidade de redefinir o que se pretende de 28 

fato com esta reforma, a profª Janice solicita quais os dias da semana que o grupo gostaria 29 

de trabalhar o assunto com a mesma. Ainda, a docente presidente pediu para encaminhar 30 

email no dia 17 de outubro a todos informando sobre a reunião do NDE e da Comissão de 31 

reestruturação que será no dia 25 de outubro. Professor Valério considera válido construir 32 

um objetivo que defina o curso. Após isto foi ouvido mais algumas opiniões do grupo, o qual 33 

considerou relevante a explicitação da profª. para debaterem mais profundamente o caso e 34 

refazer os ajustes. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada, da qual 35 
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eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 1 

assinada por todos os presentes do NDE. Florianópolis, 21 de maio de 2016.  2 
 


