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Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14h10min, na sala 1 

146 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, Daniel Moraes Pinheiro, José Francisco Salm Junior, Maria Carolina Martinez, 4 

Sulivan Desiree Fischer e o técnico Bruno Cesar Antunes. Ausências: Ivoneti da Silva 5 

Ramos. A Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Janice Mileni Bogo, iniciou a 6 

reunião apresentando os itens de pauta -  o item 1.3 foi retirado. 1. Deliberações: 1.1 7 

Sucessão da chefia e coordenação do DAP: professora lembrou demais docentes sobre a 8 

necessidade de escolha de docente para coordenar a chefia do DAP. Diante da 9 

necessidade do departamento, a professora Ivoneti se colocou à disposição para atender o 10 

departamento. A escolha do vice coordenador ainda está em aberto. 1.2 discussão dos 11 

critérios para organização dos horários – resultado da consulta por e-mail e da 12 

reunião conduzida pela profª Patrícia Vendrmaini: professora Janice apresentou os 13 

critérios levantados junto com a docente Vendramini. Depois de muita conversa e 14 

discordância entre os pontos apresentados, os critérios ficaram os mesmos, mas não foram 15 

aprovados na reunião do NDE, mas seriam apresentados na próxima reunião do 16 

departamento diante dos demais docentes. 1.4 Professores substitutos no turno 17 

noturno: presidente Janice fala sobre a necessidade de equilibrar a distribuição entre 18 

docentes substitutos e efetivos no período noturno. Atualmente, o curso do Departamento 19 

de Administração Pública possui poucos professores efetivos, portanto para os próximos 20 

semestres o departamento tentar rever esta situação. 1.5 Distribuição de disciplinas para 21 

2017.2: foi apresentado as disciplinas e docentes responsáveis por lecionarem estas. Cada 22 

titular do eixo respondeu as situações ainda em dúvida de quem assumiria, entre elas: 23 

disciplina de matemática (não possui docente atualmente); Metodologia Científica e da 24 

Pesquisa (matutino – Márcia ou Ana Paula Grillo); Direito Administrativo (matutino); Métodos 25 

Estatísticos (professor do DAE ou DCE); Teoria Econômica (matutino e noturno); Finanças 26 

Públicas (noturno); Orçamento Público (matutino e noturno); Administração Pública I 27 

(noturno – Jorge ou Erik); Antropologia Política (noturno); Licitações e Contratos (matutino); 28 

Administração de Materiais e Logística (matutino e noturno); Contabilidade Pública (matutino  29 

e noturno); Desenvolvimento de Projetos Públicos (noturno – professor do DAE ou processo 30 

seletivo); Administração Municipal (noturno – Erik ou Jorge); Ética na Administração Pública 31 

(matutino e noturno). Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada, da qual 32 

eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será 33 

assinada por todos os presentes do Núcleo Docente Estruturante do Departamento. 34 

Florianópolis, 21 de junho de 2017. 35 
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