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Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h15min, 1 

na sala 146 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de Administração 2 

Pública da ESAG com as seguintes presenças: Janice Mileni Bogo (Presidente), 3 

Aline Regina Santos, Daniel Moraes Pinheiro, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, 4 

Ivoneti da Silva Ramos, José Francisco Salm Júnior, Luciana Francisco de Abreu 5 

Ronconi, Marcello Beckert Zappellini, Maria Carolina Martinez Andion, Maurício 6 

Custódio Serafim, Micheline Hoffmann, Patrícia Vendramini, Simone Ghisi 7 

Feuerschutte, Sulivan Desireé Fischer, Valério Alécio Turnes, Jorge Braun Neto, 8 

técnico Bruno Cesar Antunes (titular). Ausências Justificadas: Ana Paula Grillo 9 

Rodrigues, Arnaldo José de Lima, Denilson Sell, Leonardo Secchi, Mauro Sérgio 10 

Boppré Goulart (afastamento para tratamento de saúde) e Paula Chies Schommer. 11 

Ausências: Lucas Vieira Coral (representante discente). A chefe do 12 

Departamento,iniciou a reunião solicitando inclusões, exclusões e alteração da 13 

ordem da pauta. A coordenadora sugeriu a inversão de pauta, iniciando com análise 14 

dos projetos de extensão e posteriormente passar para o credenciamento de 15 

professores e, em seguida, aos assuntos gerais. Foram incluídos os itens: Programa 16 

Esag Sênior pela professora Luciana Ronconi. Estando todos de acordo com as 17 

inversões e inclusão, passou-se à deliberação sobre os projetos de extensão. 2. 18 

Deliberações: 2.8 Programa Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações 19 

Sociais na Esfera Pública, NISP – Relatora Micheline Hoffmann: A relatora 20 

realizou avaliação do programa Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações 21 

Sociais na Esfera Pública (NISP), processo de extensão 13/2016. O parecer da 22 

relatora é favorável à aprovação. Todos os demais concordaram com o parecer da 23 

relatora – aprovado por unanimidade. 2.10 Programa Laboratório de Consultoria 24 

de Serviços Públicos – relatora Patrícia Vendramini: A relatora fez leitura do 25 

parecer de programa da interessada professora Sulivan Fischer apresentando voto 26 

favorável à aprovação do projeto de extensão 11/2016. Todos os demais 27 

concordaram com o parecer da relatora – aprovado por unanimidade. 2.11 Projeto 28 

Comunicação com a Sociedade pela Rádio – Relatora Sulivan Fischer: o relato 29 

do projeto, cadastrado como processo de extensão 10/2016, teve parecer favorável 30 

à aprovação. Todos os demais concordaram com o parecer da relatora – aprovado 31 
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por unanimidade. 2.12 Projeto DAP TV – Relator Daniel Pinheiro: o relator, sobre 1 

o processo extensão 08/2016, apresentou como recomendação melhorar a 2 

argumentação para projeto de extensão. Apesar de ele considerar um projeto de 3 

extensão a argumentação fundamentada direciona para um projeto de ensino. O 4 

parecer foi favorável à aprovação. Todos os demais concordaram com o parecer do 5 

relator – aprovado por unanimidade. 2.13 Programa Observatório Floripa Cidadã 6 

2017 – Relator Denilson Sell: com ausência do professor Denilson o relato deste, 7 

referente ao processo de extensão 09/2016, foi lido pelo secretário da reunião. O 8 

parecer do relator foi favorável à aprovação. Todos os demais concordaram com o 9 

parecer do relator – aprovado por unanimidade. 2.14 Programa Esag Sênior – 10 

Relator Luciana Ronconi: O relato, alusivo ao processo de extensão 03/2016 do 11 

programa Esag Sênior, foi de parecer favorável à aprovação do programa de 12 

interesse da professora Emiliana Debetir. Todos os demais concordaram com o 13 

parecer do relator – aprovado por unanimidade. 2.9 Programa Habilis – Relator 14 

José Francisco Salm Jr: o docente relator leu parecer e foi favorável à aprovação 15 

favorável do programa de interesse da professora Ivoneti Ramos. Entretanto, o 16 

mesmo questiona o processo de tramitação do processo e também sobre o pedido 17 

de valor de diária, o qual ressalva que a passagem e diária são restritivos para o 18 

professor e técnico. Professora Ivoneti informa que retificará informação. O professor 19 

relator Salm Jr. salienta que não é necessário, pois o parecer foi favorável, apenas é 20 

uma observação para futuras manifestações equivalentes sobre este item e que não 21 

afeta a sua decisão. Todos os demais concordaram com o parecer do relator – 22 

aprovado por unanimidade. 2.1 Credenciamento de docentes: o professor Marcello 23 

Zappellini inicia explicando os critérios sobre credenciamento da Resolução 03/2016 24 

– CONSEPE e a exigência mínima para este. Como surgiram muitas dúvidas entre 25 

os docentes, os processos serão apreciados na próxima reunião do DAP. 2.4 26 

Requerimento de prorrogação de curso do aluno Eduardo Poletto – Relator 27 

Rodrigo Bousfield: devido à ausência do relator, o secretário leu parecer do 28 

mesmo sobre o processo expedido pela secretaria acadêmica com numeração 29 

030/2016, no qual informa que a matéria de dilatação de prazo para conclusão de 30 

curso de graduação é regulamentada pela Resolução 001/2000 – CONSEPE, que 31 
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por sua vez, foi alterada pela Resolução 002/2010 – CONSEPE. Nesta consta 1 

normas para integralização curricular dos cursos de graduação da UDESC, bem 2 

como outras providências. Todavia, o caso referido encontra-se amparado pela 3 

Resolução 037/2016 – CONSEPE que regulamenta o ingresso de transferência 4 

interna, o qual informa que o prazo de integralização curricular começa a ser 5 

computado a partir de seu ingresso na nova opção. Desta forma, o prazo final para 6 

conclusão do novo curso em Administração Pública é em 2017.2. Conclusão foi o 7 

deferimento do pedido. Todos os demais concordaram – aprovado por unanimidade. 8 

2.5 Homologação de Requerimento de redução de carga horária em projeto de 9 

extensão – Relatora Ivoneti Ramos: professora Ivoneti informa demais 10 

participantes que o pedido se trata de uma homologação do ad referendum ao 11 

pedido do professor Valério A. Turnes para redução de carga horária da extensão de 12 

12 horas para 04 horas semanais, destinadas ao programa Observatório Floripa 13 

Cidadão. A solicitação encontra-se amparada na Resolução Consuni 029/2009 e na 14 

política de extensão da universidade. Deste modo, deu-se parecer favorável à 15 

homologação do pedido. Todos os demais concordaram – aprovado por 16 

unanimidade. 2.6 Pedido de licença prêmio – Relatora Luciana Ronconi: 17 

professora Ronconi informa que o pedido de 15 dias de licença prêmio realizado 18 

pela professora Ivoneti Ramos, processo de n° 15175/2016, consta com a 19 

solicitação a partir de 13 de outubro de 2016. Considerando que não haverá prejuízo 20 

das atividades conduzidas pela professora interessada e que não há nada que a 21 

impeça de usufruir do seu direito – conforme constado pelo setor de Recursos 22 

Humanos – a relatora concedeu parecer favorável. Todos os demais concordaram – 23 

aprovado por unanimidade. 2.7 Formulário de Avaliação de Estágio Curricular 24 

Supervisionado – Relatora Simone Ghisi: a professora apresentou uma série de 25 

sugestões ao referido formulário. A chefe de departamento ficou responsável pelos 26 

ajustes. Aprovado por unanimidade. 1. Assuntos Gerais: 1.1 Guia do estudante 27 

2017: A profa. Janice comentou sobre o reconhecimento do curso de Administração 28 

Pública da ESAG pela revista Guia do Estudante da editora Abril, a qual concebeu a 29 

este uma avaliação com nota máxima e ainda sendo o único curso deste centro 30 

classificado como 5 estrelas. Desta maneira, agradeceu a dedicação dos docentes, 31 
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enalteceu os trabalhos realizados pelos mesmos e as conquistas que este curso tem 1 

alcançado resultando no devido prestígio. 1.2 Conversa com os calouros: 2 

Professora Janice informou os demais docentes sobre a percepção dos alunos sobre 3 

o curso de administração pública, o qual os mesmos observam como uma 4 

preparação para realizar concurso público. Diante disto, a professora Janice 5 

convidou os pares para participarem de conversa com os alunos da primeira fase no 6 

dia dezesseis de setembro, tendo como finalidade de dar boas vindas e uma 7 

concepção geral do curso. 1.3 Prêmio Simplifica UDESC: professora Patrícia, uma 8 

das finalistas do prêmio simplifica e ganhadora dentro as dez melhores propostas do 9 

prêmio, informou sobre a premiação e a ótima participação do departamento e dos 10 

alunos, os quais tiveram as melhores propostas do evento, inclusive tendo o aluno 11 

João como ganhador da melhor proposta estudantil e geral e, também, na categoria 12 

docente a premiação da professora Janice e dos técnicos Bruno e Thiago. 1.4 13 

Informes de extensão: professor Ivoneti passou algumas informações a respeito da 14 

Direção de Extensão, programas e projetos em andamento, além da situação do 15 

curso de administração pública em ensino à distância, o qual professores Daniel e 16 

Ivoneti trabalham no orçamento pleiteado da CAPES em esta paga a tutoria e 17 

professores e demais despesas correntes. 1.5 Reforma Curricular: professora 18 

Janice esclarece seu posicionamento em relação à reforma curricular e a 19 

necessidade de revisar algumas questões. Professora Aline perguntou sobre a troca 20 

de disciplina de Marketing Estratégico de Serviço Público como optativa. Professora 21 

Janice pediu para anotar os pontos que serão conversados posteriormente junto 22 

com comissão de reforma curricular. Nada mais havendo a tratar, foi a presente 23 

reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente 24 

ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes do 25 

Departamento. Florianópolis, 10 de novembro de 2016. 26 

 


