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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h10min, na 1 

sala 146 da ESAG, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Departamento de 2 

Administração Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Ivoneti (presidente), Arnaldo 3 

José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Denilson Sell, Ivoneti da Silva Ramos, Janice Mileni 4 

Bogo, Maria Carolina Martinez, Sulivan Desiree Fischer e o técnico Bruno Cesar Antunes. 5 

Ausências justificadas: Ana Paula Grillo Rodrigues e José Francisco Salm Jr. A Presidente 6 

do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Ivoneti da Silva Ramos, iniciou a reunião 7 

extraordinária apresentando o item de pauta. 1. Deliberações: 1.1 Ajuste de Estágio 8 

Curricular Supervisionado: a presidente do NDE, professora Ivoneti, informa o motivo da 9 

reunião, o qual foi convocado para decidir sobre adequação de decisões que o 10 

departamento vinha realizando e que gerou entendimento com passar das coordenações 11 

em realizar quebra de pré-requisito para o estágio supervisionado – cultura que se instalou, 12 

mas que não estava de acordo com as normativas estabelecidas. Diante do ajuste das 13 

decisões futuras a serem tomadas, alguns alunos demonstraram preocupação já que 14 

haviam se programado tendo o entendimento que era possível a ação já que vinha sendo 15 

aceitos pedidos de quebra. Professor Arnaldo realiza resgate histórico da prática e coloca as 16 

opções existentes a serem feitas a partir desse momento. O mesmo sensibiliza o grupo para 17 

unidade e conformidade do discurso. Professora Andion considera interessante colocar a 18 

transição de regra, sobretudo tendo em vista que havia uma convenção de uma regra tácita 19 

ocorrendo na prática. Professor Daniel, relator do processo anterior, diz que o parecer foi 20 

colocar em aprovação esse pedido para atender uma demanda estudantil existente e 21 

realizar um ajuste de pequena monta visando ser o primeiro passo para a reforma curricular 22 

pretendida pelo departamento. Professora Sulivan coloca que apesar da existência da 23 

prática, isso poderia afetar o curso e aprendizado. Dessa forma, seria salutar que isso deva 24 

ser uma regra de transição, válida apenas temporariamente com intuito de reajuste 25 

processual. Professora Janice esclarece as posições a serem tomadas perante ao grupo. 26 

Professor Denilson manifesta positivamente ao ajuste apenas lembrando que cabe aos 27 

docentes conduzir o processo assumindo a responsabilidade que pode trazer com as 28 

mudanças. Após mais outras colocações e dúvidas a respeito sobre o que deveria ser feito e 29 

as implicações do que poderia ocasionar, o grupo concorda em chamar reunião 30 

extraordinária para reavaliar o caso em departamento com o pedido de reconsideração ao 31 

departamento da negativa do parecer anterior. Nada mais havendo a tratar, a presente 32 

reunião foi encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a 33 

qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Núcleo Docente 34 

Estruturante do Departamento. Florianópolis, 27 de setembro de 2017. 35 
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