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Aos quatro de dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, na sala 1 

145 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração Pública da 2 

ESAG com as seguintes presenças: Janice Mileni Bogo (Presidente), Aline Regina 3 

Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Denilson Sell, Emiliana Debetir, Ivoneti da Silva 4 

Ramos, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert Zappellini, Maurício 5 

Custódio Serafim, Patrícia Vendramini, Paula Chies Schommer, Simone Ghisi 6 

Feuerschutte, Sulivan Desireé Fischer, Valério Alécio Turnes, Jorge Braun Neto, 7 

Ricardo Alves Calheiro, Taís Regina Ferraz da Silva, técnico Bruno Cesar Antunes 8 

(titular). Ausências Justificadas: Arnaldo José de Lima, Daniel Moraes Pinheiro, Enio 9 

Luiz Spaniol, José Francisco Salm Júnior, Leonardo Secchi, Maria Carolina Martinez 10 

Andion (afastamento para capacitação), Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento 11 

para tratamento de saúde), Micheline Hoffmann, Rodrigo Bousfield. Ausências: 12 

Lucas Vieira Coral (representante discente). A chefe do Departamento, Prof.ª Janice 13 

Mileni Bogo, iniciou a reunião solicitando inclusões, exclusões e alteração da ordem 14 

da pauta. Foram incluídos os itens: Inclusão de sobre a participação de professora 15 

Paula Schommer na Conferência ISTR e Convite para o 8° Seminário de 16 

Catarinense de Transparência e Controle Social pela professora Emiliana Debetir. 17 

Estando todos de acordo com as inclusões, passou-se aos assuntos gerais. 1. 18 

Assuntos Gerais: 1.1 III Semana de Educação Continuada – convite aos 19 

docentes: A professora Janice iniciou trazendo informações sobre a III Semana de 20 

Educação Continuada e convidando os docentes a participarem. Evento ocorre nos 21 

dias 27/07 (minicurso Moodle e possibilidades pedagógicas – CEAD) e 28/07 (oficina 22 

sobre Plano de Ensino – ESAG). 1.2 Evento CRA – Gestão Pública em Foco: A 23 

profa. Janice apresentou o convite do CRA sobre evento dia 05/07, das 19:00 até 24 

21:00 horas, no Primavera Garden. O evento visa comemorar o Dia do 25 

Administrador Público e é uma iniciativa do CRA/SC. 1.3 Informes da Extensão e 26 

do EAD: A profa Ivoneti informou que o edital será em agosto. A Esag ganhou os 27 

dois pleitos sobre o edital do curso EAD, mas o mesmo se mantém suspenso por 28 

razões de recursos orçamentários e financeiros do Governo Federal. Em seguida a 29 

profa Ivoneti leu relato do e-mail da UAB, sobre aprovação dos dois cursos 30 

pleiteados. Entretanto, a concretização dos cursos terá que esperar até o ano de 31 
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2017 para serem iniciados ou, ainda, pela liberação de recursos federais. Informou 1 

também que nos dias 06 e 07/07 será lançado livro em que a profa Ivoneti participa 2 

como coautora. O lançamento acontecerá no evento organizado pela CRC no 8° 3 

Seminário Catarinense de Controle Social e Transparência, o servidor Gustavo 4 

Cabral da comunicação institucional enviará comunicado por e-mail. 1.4 Planos de 5 

ensino 2016-2 no SIGA: profa Janice relembrou os docentes sobre fechamento do 6 

calendário acadêmico e também do sistema SIGA para lançamento de notas. Em 7 

virtude de alguns professores não terem fechado as notas até o dia 29/06, houve 8 

problemas na matrícula de alguns alunos do SISU no dia 30/06. Em razão disto, foi 9 

solicitada mais atenção quanto aos prazos do Calendário Acadêmico e ao 10 

Calendário Integrado da ESAG.  1.5 Projetos em andamento no DAP – Guia de 11 

Trabalhos Acadêmicos do DAP: Profa Janice retomou o Guia de Trabalhos 12 

Acadêmicos do DAP, muitos professores enviaram informações a respeito dos tipos 13 

de trabalhos a serem utilizados, ficando o professor Marcello Zappellini e Daniel 14 

Pinheiro responsáveis pela confecção deste guia. Também informou sobre o Guia de 15 

Processos e Rotinas do DAP, em elaboração com o auxílio do prof. Denilson e seus 16 

alunos da disciplina de GSI. Este Guia poderá ser bastante útil para próximas 17 

gestões do departamento. Busca-se tornar os procedimentos acessíveis e 18 

racionalizados afim de permitir maior dedicação aos assuntos estratégicos do DAP e 19 

da ESAG. Além disso, a coordenadora também registrou a reflexão sobre a 20 

transparência no DAP, pediu a colaboração dos professores. Professora Paula 21 

Schommer sugere a experiência sobre o redesenhar dos processos alinhado à 22 

participação (design de serviço com foco no usuário) e trabalhar com indicadores no 23 

DAP. 1.6 Reforma curricular: A redação da reforma curricular em tempo para 24 

chegar à PROEN em outubro de 2016 está comprometida, por conta da grande 25 

demanda de trabalho no DAP e dos professores envolvidos com esta tarefa. A prof. 26 

Janice declara que o esforço da Comissão tem sido no limite de suas possibilidades, 27 

mas que o departamento talvez tenha que estender sua meta para 2017. 1.7 Relato 28 

sobre Conferência ISTR – Paula Schommer: Profa Schommer passou para o 29 

demais presentes a guia da programação do ISTR e informou os docentes sobre a 30 

sua experiência na Conferência Internacional que ocorreu em Amsterdam. A profa 31 
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informou que a conferência contou uma delegação brasileira bem representativa, 1 

onde a ESAG foi a segunda maior. Além disso, informou que o curso ofertado de 2 

Administração Pública na ESAG está atualizado e alinhado com os temas modernos, 3 

sobretudo naqueles que abordam a construção colaborativa entre governo, 4 

empresas e sociedade civil. Apesar disto, a professora assinala a necessidade 5 

aumentar o número de publicações em âmbito internacional, amadurecer a pesquisa 6 

e continuar, ao decorrer dos próximos anos, a aprofundar os temas pesquisados 7 

atualmente. A docente informou que, em 2017, o evento poderá acontecer em Cuba 8 

– caso não se concretize neste país, o evento será realizado ou no Brasil ou na 9 

Argentina – e, posteriormente, em 2018 será novamente em Amsterdam. 1.8 10 

Convite do 8° Seminário Catarinense de Controle Social e Transparência – 11 

evento CRC: os professores já foram informados e convidados para o evento. 1.9 12 

Reconhecimentos do semestre (pesquisa, ensino, extensão, eventos 13 

promovidos pelos professores do DAP, publicações, etc): A professora Janice 14 

deu aos docentes parabéns pelos trabalhos realizados neste semestre, iniciando 15 

pelo trabalho com os 1os termos conduzidos pela profa Emiliana. A profa Ivoneti 16 

também parabenizou o projeto Sinais Vitais e o Prêmio de Boas Práticas realizado 17 

pelos demais colegas, e estendeu os cumprimentos à profa Patrícia Vendramini em 18 

razão do vlog desta. Em seguida, foi parabenizado o professor Denilson Sell por seu 19 

projeto com os 3ºs termos de mapeamento de análise de processos. A profa Simone 20 

elogiou o trabalho dos profs Daniel e Jorge com os jogos desenvolvidos em suas 21 

disciplinas. A profa Aline Santos teve seu trabalho de pesquisa de marketing com os 22 

alunos da 7ª fase reconhecido, bem como suas atividades de pesquisa sobre 23 

ouvidoria pública. 2. Deliberações: 2.1 Aprovação das Atas Anteriores – 24 

31/05/2016 e 10/06/2016: foram repassadas as atas das reuniões anteriores de 25 

31/05 e 10/06. Sendo questionado o Pleno do Departamento sobre a necessidade 26 

de alterações, não houve manifestações e todos assinaram as mesmas, sendo 27 

aprovadas por unanimidade. 2.2. Requerimento de dilatação de prazo – aluno 28 

Luis Carlos Ribeiro de Matias – Relator: Rodrigo Bousfield: com a ausência do 29 

professor, professor Marcello Zappelllini realizou leitura do relator que indeferiu o 30 

processo de n° de expediente 020/2016. Segundo leitura o aluno deveria comprovar 31 
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por documentos ou testemunhas as circunstâncias estabelecidas no art. 3°, da 1 

Resolução n. 001/2000.  Todos concordaram com o indeferimento – indeferido por 2 

unanimidade. 2.3 Relatório final dos cursos lato sensu – Especialização em 3 

Gestão Pública em estudos estratégicos em atividade bomberil e 4 

Especialização em Gestão Pública em atividade policial militar – Relator profª. 5 

Ivoneti Ramos: A relatora leu seu parecer quanto ao processo 10518/2016, o qual 6 

tinha como interessado o professor Daniel Moraes Pinheiro. Na análise do processo 7 

constou o período do curso (março de 2015 a setembro de 2015) com coordenação 8 

do professor Daniel Pinheiro e coordenadora técnica Tatiana Amanda Simm e o 9 

coordenador Tenente Coronel Edupérco Pratts. O presente curso formou 25 alunos 10 

e o relatório menciona o valor do curso que foi de R$ 109.885,00, o qual ficou a 11 

cargo de Corpo de Bombeiros de SC. Ressalva-se que as aulas ministradas pelos 12 

professores pertencentes ao corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de SC não 13 

foram remuneradas dentro do projeto. Assim, em razão do projeto ter apresentado 14 

os elementos necessários à análise dos resultados tanto em relação aos alunos que 15 

frequentaram o curso, quanto à prestação de contas. Assim, a relatora deu parecer 16 

favorável à aprovação. Professor Valério Turnes aproveitou para dizer que teve 17 

oportunidade de compor quatro bancas de trabalho de final deste curso e elogiou a 18 

organização e os trabalhos apresentados. Todos os demais concordaram com o 19 

parecer da relatora – aprovado por unanimidade. 2.4 Novo Regulamento de 20 

Estágios do curso de Administração Pública (válido a partir de 2016-2) – 21 

Relatora professora Emiliana Debetir: Profa Janice iniciou informou que, sendo 22 

aprovado pelo DAP, enviará no dia 04 de julho para o CONCENTRO o Regulamento 23 

de estágio. Tanto a profa. Janice quanto a profa. Emiliana apresentaram detalhes do 24 

Novo Regulamento de Estágios. Após debate e pequenos ajustes, o novo 25 

Regulamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a 26 

presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a 27 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 28 

Departamento. Florianópolis, 05 de julho de 2016. 29 

 


