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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 14h15min, na sala 146 da 1 

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

da ESAG, com as seguintes presenças: Janice Bogo (presidente), Aline Regina Santos, Ana 3 

Paula Grillo Rodrigues, Ana Paula Menezes, Everton L. P. de Lorenzi Cancellier, Ivoneti da 4 

Silva Ramos, Luciana Ronconi, Sulivan D. Fischer e o técnico Bruno Cesar Antunes. 5 

Ausências: Daniel Pinheiro, Denilson Selll, José Francisco Salm Jr, Marcello Zappellini, 6 

Maria Carolina Andion, Simone G. Feuerschutte e Valério A. Turnes. A presidente do Núcleo 7 

Docente Estruturante, prof.ª Janice Mileni Bogo, iniciou a reunião apresentando os itens de 8 

pauta. 1. Deliberações: 1.1 Reforma Resolução CONSEPE 029/2009 (alocação de horas 9 

em pesquisa):  os diretores Everton Cancellier e Ana Paula Menezes apresentaram pontos 10 

que estão em aprovação quanto a alocação de horas de pesquisados docentes. O professor 11 

Everton expõe propostas a serem defendidas no CONSEPE. Docentes do DAP se 12 

manifestaram quanto as exigências atual para a publicação, sobretudo ao que se refere as 13 

participações em eventos. O professor Everton afirma que apoia a participação dos eventos 14 

e reconhece o valor dos mesmos. Entretanto, complementa que a exigência de publicação 15 

em revistas é o meio para qualificação e reconhecimento da universidade. Na próxima 16 

reunião do DAP o professor Everton deseja participar para falar a respeito do PRODIP. 1.2 17 

Curso de Administração Pública na modalidade de ensino à distância: professora 18 

Ivoneti apresentou o histórico do ead e como anda o andamento do curso de ensino à 19 

distância de Administração Pública e que logo iria ser lançado o edital com as vagas. 1.3 20 

Início das discussões sobre estratégias do DAP de preparação para o próximo ENADE 21 

2018:  professora Janice abordou rapidamente o caso a fim de o corpo docente comece a 22 

se preparar para o trabalho de realização do ENADE 2018.  1.4 Sucessão chefia e 23 

coordenação do DAP: professora Janice coloca a necessidade de os professores reverem 24 

a questão de disponibilidade para a reunião de departamento e, também, sobre a 25 

necessidade dos docentes irem pensando sobre a sucessão da chefia do departamento. 26 

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada, da qual eu, Bruno Cesar 27 

Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 28 

todos os presentes do Núcleo Docente Estruturante do Departamento. Florianópolis, 15 de 29 

maio de 2017. 30 
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