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Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 14h10min, na sala 144 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), Aline 3 

Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Luciana Ronconi e 4 

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

Moraes Pinheiro, Janice Mileni Bogo, José Francisco Salm Jr., Maria Carolina Martinez 6 

Andion e Sulivan D. Fischer. A Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Ivoneti da 7 

Silva Ramos, iniciou a reunião ordinária apresentando o item de pauta. 1. Ata da 8 

Reunião Anterior do NDE – mês de maio: aprovada por unanimidade. 2. Deliberações: 9 

2.1 Doenças Crônicas (discentes): professora Ivoneti abordou sobre estado de saúde de 10 

alguns alunos, explicou caso a caso. Professor Arnaldo sugeriu que tais casos devem ser 11 

comunicados formalmente ao setor de apoio discente e comunicar a servidora Salete para 12 

orientar alunos extraclasse. Aline pediu para avisar demais docentes sobre casos 13 

excepcionais. 2.2 Diretrizes de Planejamento Pedagógico – DAP 2018.2: foi debatido 14 

como o departamento irá realizar atividades pedagógicas em 2018.2, por projetos integrados 15 

por fase ou trabalhar por eixo temático. Professora Ronconi considera relevante que seja 16 

por temas transversais em todas as disciplinas. Professor Arnaldo considera interessante tal 17 

perspectiva em que poderia sim trabalhar com um tema geral por semestre, exemplo 18 

sustentabilidade e inter-relacionar com as disciplinas do curso, e assim sucessivamente 19 

trazer um tema geral diferente que orientará a cada semestre os docentes a trabalhar em 20 

suas disciplinas. Ficou decido que tais diretrizes de planejamento pedagógico seriam 21 

colocadas em pauta para próxima reunião e trabalhada em conjunto com a pauta do 22 

ENADE. Também discutisse sobre mudança de data da próxima reunião do departamento, 23 

mas no final decidiu-se manter para o dia vinte e seis de junho. 2.3 Acompanhamento do 24 

curso presencial e EAD: foi discutido ainda sobre as disciplinas de TBIC e psicologia que 25 

estão em aberto dado a saída de professores substitutos. Ainda abordaram sobre critérios 26 

de transferências, o qual professor Valério chamou atenção para verificar se tais critérios 27 

estão alinhados com a resolução do CONSEPE sobre transferência interna – necessário 28 

rever situação. Posteriormente, também foi discutido sobre a programação da semana dos 29 

calouros e histórico recente com feedbacks positivos. E, por fim, que o EaD já está com os 30 

professores selecionados para o próximo semestre. Nada mais havendo a tratar, a presente 31 

reunião foi encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a 32 

qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do Núcleo Docente 33 

Estruturante do Departamento. Florianópolis, 26 de julho de 2018. 34 
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