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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na sala 145 1 

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

Pública da ESAG, com as seguintes presenças: Ivoneti da Silva Ramos (presidente), Ana 3 

Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes Pinheiro, Janice Mileni Bogo, Marcello B. Zappellini, 4 

Valério Alécio Turnes e o técnico Bruno Cesar Antunes. Ausências justificadas: José 5 

Francisco Salm Jr., Maria Carolina Martinez Andion e Sulivan D. Fischer. A Presidente do 6 

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

apresentando o item de pauta. 1. Ata da Reunião Anterior do NDE: aprovada por 8 

unanimidade. 2. Deliberações: 2.1 PTI 2018.2: professora Ivoneti abordou sobre situações 9 

a serem acertadas para o semestre 2018.2. Informou demais professores sobre redução de 10 

c/h da professora Patrícia Loureiro com o retorno do professo Rodrigo Bousfield. Outra 11 

questão informada é que a professora Gissele sai no próximo semestre em razão de exaurir 12 

o vínculo contratual, dessa maneira o departamento por ora está sem professor de 13 

Contabilidade Pública, talvez professor Mauro Goulart, a depender da reavaliação médica 14 

sobre readaptação do mesmo irá até setembro, poderá assumir, mas a princípio o 15 

departamento está sem docente para a respectiva disciplina até setembro. A opção pode ser 16 

feita por professores do DAE – Aghata Frade ou Rafael Vieira. Além dessa situação, é a 17 

saída do professor Daniel Pinheiro das disciplinas de Relações Intergovernamentais – 18 

professor Jorge Braun poderá assumir uma destas disciplina em virtude que mesmo terá 19 

redução de c/h. Já no professor substituto Gabriel Bernardes ficará com a disciplina 20 

Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade e Gestão de Espaços Urbanos a princípio. O 21 

professor Efendy Emiliano Maldonado terá que ser dispensado em razão do retorno do 22 

professor efetivo Enio Spaniol, o qual assumirá todas disciplinas. Por fim temos a professora 23 

substituta Greicy Lenzi que se afastará para licença maternidade. As disciplinas desta a 24 

partir do próximo mês serão assumidas pelas professoras Simone Ghisi e Ana Paula Grillo. 25 

Já para o próximo semestre professora Mileide Sabino (DAE) talvez fique com a disciplina 26 

de RH e Liderança e prof.ª Simone ficará apenas com a disciplina da pós-graduação. Se for 27 

necessário, o departamento terá que abrir o processo para RH e psicologia. Professor 28 

Maurício Serafim, caso se afaste para capacitação, deixará TGAP a ser preenchida. 29 

Marcello Zappellini deixará disciplina de Metodologia de Avaliação em 2018.2. Sugestão de 30 

professora Janice é que o Guilherme assuma esta e Políticas Públicas e Patrícia Loureiro 31 

assume uma de Políticas Públicas do Guilherme Kraus. 2.2 Transferência de docentes 32 

para DAP: foi debatido como o departamento irá proceder diante dos casos de solicitações 33 

de transferências de docentes para o departamento. Após sugestões ouvidas foi decidido 34 

que a prioridade do departamento será levantar as necessidades existentes e vagas a 35 

serem preenchidas, rever critérios a serem atendidos pelos docentes que desejam 36 
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transferência conforme decisão estabelecida pelo colegiado e publicar tais critérios em 1 

portaria. Não serão analisados pedidos sem a definição dos critérios. 2.3 2 

Encaminhamentos da Reforma Curricular: foi realizada a primeira reunião da comissão e 3 

um brain storm foi feito no sentido de reavivar a discussão. Ficou definido o tema para a 4 

próxima reunião: perfil do egresso. 2.4 Curso EaD e Presencial: principal ponto 5 

apresentado pela presidente é sobre os recursos destinado para o EaD e quem gerenciará 6 

tais recursos – ESAG ou CEAD. Coordenadora informa que a Direção Geral da ESAG está 7 

buscando resolver este impasse para que que o departamento possa atender as demandas 8 

do curso de Administração Pública EaD. 2.4 Outros Assuntos: professora Ana Paula Grillo 9 

relata visita que fez ao centro de gerenciamento de risco que foi inaugurado pelo Governo 10 

do Estado de Santa Catarina. Ela repassou a experiência e considerou válido levar 11 

discentes para conhecer espaço. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi 12 

encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois 13 

de aprovada será assinada por todos os presentes do Núcleo Docente Estruturante do 14 

Departamento. Florianópolis, 15 de junho de 2018. 15 
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