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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14h15min, na sala 132 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, Ivoneti da Silva Ramos, Maria Carolina Martinez Andion, Simone G. 4 

Feuerschutte, Sulivan Desiree Fischer, Valério Alécio Turnes e o técnico Bruno Cesar 5 

Antunes. Ausências: Daniel Moraes Pinheiro, Denilson Sell, José Francisco Salm Jr, Luciana 6 

Ronconi e Marcello B. Zappellini. A Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. 7 

Janice Mileni Bogo, iniciou a reunião apresentando os itens de pauta. 1. Deliberações: 1.1 8 

Disciplinas do eixo de gestão de pessoas:  professora Janice comenta sobre as 9 

disciplinas de psicologia, administração de recursos humanos e negociação e como os 10 

docentes substitutos vem conduzindo as aulas. É colocado o assunto em debate sobre a 11 

qualidade das aulas em razão das reclamações que a mesma vem tendo dos alunos. Os 12 

docentes debateram a respeito e chegaram à conclusão que pela impossibilidade de 13 

contratação de professores efetivos para disciplina que alterasse o docente substituto com 14 

outros professores dos departamentos do centro ou da udesc. Portanto, seria consultado o 15 

departamento de administração empresarial para que a substituta Alice assumisse a 16 

disciplina de Mediação e Negociação e a Thais ministrará a aula de psicologia caso a 17 

substituta Greicy não assuma. 1.2 Estágio Curricular Supervisionado: Janice colocou 18 

problemas encontrados as normas e alunos e a práticas do estágio. Diante disso, sugeriu-se 19 

soluções para garantir a habitualidade/ frequência do orientando. A sugestão foi talvez 20 

suspender. 1.3 Tópicos para a reunião pedagógica de 13/07: foi sugerido forma de 21 

trabalho e tópicos para realização da reunião pedagógica a ser realizada com demais 22 

docentes. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada, da qual eu, Bruno 23 

Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada 24 

por todos os presentes do Núcleo Docente Estruturante do Departamento. Florianópolis, 20 25 

de julho de 2017. 26 
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