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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na sala 146 da 1 

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

da ESAG, com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva Ramos(presidente), Daniel Moraes 3 

Pinheiro, Janice Mileni Bogo, Maria Carolina Martinez, Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo 4 

Rodrigues, e o técnico Bruno Cesar Antunes. Ausências justificadas: professora Sulivan D. 5 

Fischer e professor José Francisco Salm Jr. Participaram como convidados os professores 6 

Arnaldo José de Lima e Emiliana Debetir de Oliveira. A Presidente do Núcleo Docente 7 

Estruturante, Profª. Ivoneti da Silva Ramos, iniciou a reunião extraordinária apresentando o 8 

item de pauta. 1. Atas de Reunião do NDE: aprovadas por unanimidade. 2. Deliberações: 9 

2.1 Estágio Curricular Supervisionado: Surgiu a questão de que se um aluno tem 10 

matrícula no estágio, se tem obrigação do departamento de indicar orientador. Essa dúvida 11 

será encaminhada pela chefia do departamento à Direção Geral de Graduação. No debate 12 

sobre as modalidades de estágio atualmente em execução, a Profa Ana Paula faz sugestão 13 

para a modalidade de pesquisa, para que vincule o aluno à pesquisa. Profa Emiliana traz a 14 

sugestão da Profa Micheline que o aluno seja cadastrado na plataforma de pesquisa. Para 15 

dar mais flexibilidade à adesão, Profa Aline sugere que o vinculo deve ser ao grupo de 16 

pesquisa e não ao projeto específico.  Professor Daniel faz ponderações sobre as duas 17 

situações de vínculo. O grupo sugere pensar um prêmio aos melhores estágios. Ao final foi 18 

definida a comissão de estágio composta pelas professoras Janice Mileni Bogo, Emiliana 19 

Debetir de Oliveira, Aline  Regina Santos, Ivoneti.da Silva Ramos e o professor Arnaldo José 20 

de Lima, para analisar possível necessidade de ajustes no Regulamento de Estágios do 21 

DAP. 2.2. Disciplina do eixo de Recursos Humanos: professora Ivoneti relata a  22 

preocupação com as disciplinas do eixo de Recursos Humanos que ficarão em aberto uma 23 

vez que a Profa Simone Ghisi assumiu cargo administrativo e com o afastamento da 24 

professora Greicy Lenzi em função da licença maternidade. O indicativo é solicitar processo 25 

seletivo. 2.3. Reforma curricular: Sugestão da Professora Carolina Andion: organizar um 26 

grupo que possa fazer um compilado do material (parte histórica da reforma, o que já foi 27 

discutido e para onde a reforma poderá rumar). Sugestão de composição da comissão: 28 

chefes que estiveram frente à reforma e a atual chefia do departamento, mas fica o 29 

indicativo de enviar mensagem aos demais professores do DAP sobre os encaminhamentos 30 

e solicitar voluntários. 2.4 Formação da Comissão do Exame Nacional de Desempenho 31 

dos Estudantes (ENADE): o grupo refletiu sobre as questões observadas no evento 32 

Encontros Pedagógicos organizados na ESAG em fevereiro de 2018 e definiu a 33 

necessidade de organizar uma comissão para tratar o tema no DAP. A portaria da comissão 34 

será solicitada após a reunião do departamento que definirá os membros. A princípio 35 

ficaram voluntários os professores Aline Regina Santos, Ivoneti da Silva Ramos e Prof 36 
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Arnaldo José de Lima. O grupo sugeriu para compor a comissão o nome da professora 1 

Patrícia Vendramini pela sua atuação junto ao Campo de Públicas. A Professora Aline 2 

Regina Santos se propõe a realizar uma conversa com a 7ª fase para estabelecer um 3 

primeiro contato sobre a impressão dos alunos sobre o ENADE. A professora Janice Mileni 4 

Bogo informou que fará parte da equipe que elaborará o Enade Nacional. 2.5 Edital 5 

UAB/CAPES (EaD): a professora Ivoneti da Silva Ramos relata que a Capes lançou novo 6 

edital com vagas para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública e que 7 

embora a parte pedagógica dos cursos EaD em andamento no DAP esteja bastante 8 

desenvolvida e satisfatória, porém, a parte de infraestrutura, principalmente de recursos 9 

humanos técnicos para a execução dos recursos financeiros ainda não está definida na 10 

UDESC. Existe uma indefinição se os recursos financeiros oriundos do convênio com a 11 

CAPES serão executados pela ESAG ou pelo CEAD. Tendo em vista esta indefinição, a 12 

orientação é aguardar a melhoria da infraestrutura para então propor novas ofertas, 13 

buscando preservar assim a qualidade para os alunos que já estão em curso. O relato é 14 

endossado pelo professor Daniel Moraes Pinheiro e pela professora Janice Mileni Bogo que 15 

fazem parte da equipe de professores que atuam na EaD da ESAG. Nada mais havendo a 16 

tratar, a presente reunião foi encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei 17 

a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Núcleo 18 

Docente Estruturante do Departamento. Florianópolis, 13 de março de 2018. 19 
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