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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 1 

14h26min, na sala 146 da ESAG, reuniu-se o Colegiado do Departamento de 2 

Administração Pública da ESAG com as seguintes presenças: Janice Mileni Bogo 3 

(Presidente), Aline Regina Santos, Ana Paula Grillo Rodrigues, Daniel Moraes 4 

Pinheiro, Denilson Sell, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, José Francisco Salm 5 

Júnior, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, Marcello Beckert 6 

Zappellini, Maurício Custódio Serafim, Rodrigo Bousfield, Simone Ghisi 7 

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

Tais Regina Ferraz da Silva e o técnico Bruno Cesar Antunes (titular). Ausências 9 

Justificadas: Arnaldo José de Lima, Ivoneti da Silva Ramos, Maria Carolina Martinez 10 

Andion, Mauro Sérgio Boppré Goulart (afastamento para tratamento de saúde), 11 

Micheline Hoffmann, Patrícia Vendramini e Paula Chies Schommer. 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. Os professores Rodrigo Bousfield e José Francisco Salm Jr. solicitam 15 

inversão de pauta do requerimento de prorrogação de curso do aluno Eduardo 16 

Poletto e o pedido de afastamento do país do professor José Salm Jr, 17 

respectivamente. Após discussão entre os docentes, também foi retirado de pauta o 18 

pedido de credenciamento de docentes de outros cursos em disciplina do DAP para 19 

serem analisados com mais cuidado, e após esclarecimentos, na próxima reunião do 20 

departamento. Estando todos de acordo com as inversões e retirada de pauta, 21 

passou-se ao comunicado de assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos Gerais: 22 

1.1 Evento sobre a sustentabilidade – Reitoria/ESAG: professor Valério divulga o 23 

evento que ocorrerá na ESAG, nos dias 03 e 04 de novembro no período matutino, 24 

da reitoria sobre Sustentabilidade em que ele e a professora Janice são os 25 

responsáveis pela organização. Professor convida demais docentes para 26 

participarem de palestras juntamente com os alunos. 1.2 Demandas externas ao 27 

DAP: Janice informa sobre a grande procura do curso por outras organizações para 28 

estabelecerem parcerias no desenvolvimento de projetos diversos. A professora 29 

comunica que a última procura ao departamento foi a realizado pelo Ceasa a fim de 30 

realizarem um planejamento estratégico e várias outras demandas. Os docentes 31 
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Valério e Janice realizarão um primeiro diagnóstico para reconhecimento e no que o 1 

DAP poderá atendê-los. 1.3 Edital 01/2016 do Projeto de Ensino de Graduação – 2 

bolsas discentes: A chefe do DAP informa que até o dia 06 de novembro receberá 3 

projetos de ensino de professores com direito à bolsas discentes – duas bolsas de 4 

10h ou uma de 20h. Prof. Leonardo aproveitou a oportunidade para informar que a 5 

tendência é diminuir o número de bolsas discentes existentes hoje na UDESC. 1.4 6 

Programa Mais Gestores: professor Leonardo Secchi divulga novo programa a ser 7 

instituído pela UDESC junto com os municípios de Santa Catarina para o programa 8 

de capacitação municipal. Tal programa terá por objetivo colocar administradores 9 

públicos para desenvolver projetos em 10 municípios catarinenses, a bolsa será 10 

paga pela ENA. Sulivan elogiou, mas também lamentou o fato de projeto parecido 11 

que ela tentou implementar com a Secretaria da Saúde e que foi barrado pelos 12 

conselhos universitários. Leonardo lamenta em ouvir o acontecido relatado, mas 13 

convidou os professores interessados a participarem desta nova oportunidade e que 14 

deixaria os pares informados. 1.5 Primeira Semana de Administração Pública e 15 

Planejamento da Segunda Semana para 2017: professora Janice informa que foi 16 

enviado questionário aos docentes para responderem e que no próximo evento da 17 

Semana Acadêmica será coordenado em conjunto por professores e alunos. Em 18 

síntese, todos manifestaram a favor de continuar com a semana acadêmica, mas 19 

tentar realizar em menos dias da semana, trazer palestrantes externos e com temas 20 

mais atualizados - não ser uma mera extensão de sala de aula.  1.6 Reforma 21 

Curricular: professora Janice informa que continua caminhando a reforma 22 

curricular, mas considera importante rever alguns pontos fundamentais para o curso 23 

ficar com um aspecto mais real com aquilo que os estudantes e professores desejam 24 

em sua essência. Deste modo, considera fundamental a participação de todos para 25 

colaborar com esta nova estrutura. 2. Deliberações: 2.8 Requerimento de 26 

prorrogação de curso do aluno Eduardo Dias Poletto – Relator Rodrigo 27 

Bousfield: Professora Janice explica inicialmente o caso e o motivo do retorno do 28 

processo ao departamento para deliberação. Em essência diz que o artigo 29 

considerado para análise do caso, da Resolução pertinente, informa que o prazo 30 

para integralização é contato a partir do ingresso no curso de origem, e não no novo 31 
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curso, como apresentado na reunião do DAP de setembro. O professor Rodrigo, 1 

relator do caso em questão (nº de expediente 030/2016) considera que há algumas 2 

questões a serem analisadas e as apresenta ao departamento. Diz que, havendo 3 

controvérsia quanto à interpretação legislativa, esta deveria ser enfrentada em 4 

reunião do conselho superior. Deste modo, utilizando as mesmas justificativas e 5 

análise legal, professor deu deferimento a favor. Todos os demais concordaram com 6 

o parecer do relator, com exceção da profa. Janice, pois entende que apesar do 7 

parecer substancial do relator e de seu conhecimento profundo da legislação, ainda 8 

assim o caso do aluno não está previsto na Resolução. A chefe do DAP 9 

comprometeu-se em elaborar esclarecimentos adicionais ao Concentro. 2.2 Pedido 10 

para afastamento do país do docente Denilson Sell – Relator Maurício Serafim: 11 

o relator fez parecer de processo nº 16482/2016 para viagem internacional do 12 

professor Denilson para Montevidéu, Uruguai. O relator deu parecer favorável. 13 

Todos os demais concordaram– aprovado por unanimidade. 2.3 Viagem 14 

internacional do professor José Francisco Salm Jr – Relatora Paula Chies 15 

Schommer: a Professora Paula informa que dada a relação das atividades pelo 16 

professor José Salm Jr no âmbito da cooperação entre OMS e a 17 

UDESC/ESAG/Grupo de Pesquisa Politéia e com a graduação do DAP, além dos 18 

motivos expostos pela professora Patrícia em relato anterior de 22 de setembro, a 19 

relatora deu parecer favorável a aprovação do processo 16072/2016. Todos os 20 

demais concordaram com o parecer da relatora – aprovado por unanimidade. 2.4 21 

Pedido de afastamento do país do professor José Francisco Salm Jr – Relatora 22 

Paula Chies Schommer: o relato da profa. Paula foi lido pelo Secretário, uma vez 23 

que esta justificou sua ausência, a relatora considerou que o pedido possui 24 

relevância dada a reunião/missão técnica do qual participará o professor Salm Jr 25 

com os ministros da Saúde dos países de Caribe e a Organização Mundial da Saúde 26 

OMS/OPAS. A relação do tema com as atividades docentes de ensino e pesquisa 27 

desempenhadas pelo professor na ESAG e a perspectiva de novas futuras parcerias 28 

entre a OMS e UDESC, além do mesmo está em adequação com a instrução 29 

normativa 10/2016, a mesma é de parecer favorável a aprovação do processo 30 

18055/2016. Todos os demais concordaram com o parecer da relatora – aprovado 31 
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por unanimidade. 2.5 Pedido de afastamento do país da professora Luciana 1 

Ronconi – Relatora Sulivan D. Fischer: Professora relatora informa sobre sua 2 

análise de processo 16775/2016 foi feito com base na IN 10/2016 e também com 3 

base no parece favorável do professor Marcelo Zappellini, o qual foi dado ad 4 

referendum. Do mesmo entendimento, professora Sulivan apresenta parecer 5 

favorável. Todos os demais concordaram com o parecer da relatora – aprovado por 6 

unanimidade. 2.6 Alteração de carga horária em pesquisa do professor Daniel 7 

Pinheiro – Relator Denilson Sell:  o relator fez análise do pedido de professor 8 

Daniel para aumentar de quatro para seis a carga horária do projeto de pesquisa 9 

denominada Práticas de Gestão, Stress e Desempenho no Trabalho na Polícia 10 

Militar de Santa Catarina, o qual foi dado parecer favorável pela alteração. Todos os 11 

demais concordaram com o parecer do relator – aprovado por unanimidade. 2.7 12 

Alteração de C/H em pesquisa da professora Simone Ghisi – Relatora Aline 13 

Santos: professora Aline fez analise do pedido de alteração de carga horária do 14 

projeto de pesquisa da professora Simone denominado Relações entre cultura 15 

organizacional e a capacidade inovação em organizações públicas e privadas, 16 

coordenado pela professora Dannyela. Parecer foi favorável. Todos os demais 17 

concordaram com o parecer da relatora – aprovado por unanimidade. 2.11 18 

Credenciamento de professores do DAP – Relator Marcello Zappellini: os 19 

pedidos de credenciamento para as disciplinas no DAP feitos pelos professores 20 

atendem aos dispositivos da resolução da UDESC sobre o tema, bem como aos 21 

critérios estabelecidos no departamento. Portanto, o relator deu parecer favorável. 22 

Todos os demais concordaram com o parecer do relator – aprovado por 23 

unanimidade 2.12 Ptis 2017-1: A professora Janice projetou os PTIs e fez 24 

considerações sobre a alocação docente. Algumas alterações foram realizadas a 25 

pedido dos docentes. Por fim, todos foram aprovados por unanimidade. Nada mais 26 

havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual eu, Bruno Cesar 27 

Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada 28 

por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 21 de novembro de 2016. 29 

 


