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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 1 

14h15min, 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, Emiliana Debetir, Enio Luiz Spaniol, Ivoneti da Silva Ramos, Marcello 5 

Beckert Zappellini, Maria Carolina Martinez Andion, Maurício Custódio Serafim, 6 

Micheline Gaia Hoffmann, Patricia Vendramini, Paula Chies Schommer, Valério 7 

Alécio Turnes, Jorge Braun Neto, Tais Regina Ferraz da Silva e o técnico Bruno 8 

Cesar Antunes (titular). Ausências Justificadas: Arnaldo José de Lima, Denilson Sell, 9 

José Francisco Salm Jr, Leonardo Secchi, Luciana Francisco de Abreu Ronconi, 10 

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

Feuerschutte e Sulivan Desireé Fischer. Ausências: Rodrigo Bousfield, Lucas Vieira 12 

Coral (representante discente). A coordenadora do Departamento, Prof.ª Janice 13 

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

da pauta. Foram incluídos nos assuntos gerais o item de apresentação de artigo 15 

ESAF pela profª Ivoneti, relato do ENAPEGS pela prof.ª Paula Schommer, papel do 16 

supervisor de campo, frequência dos professores e envio de parecer por e-mail e 17 

informações sobre os processos seletivos a serem realizados, incluídos pela profª 18 

Janice. Já nos assuntos deliberativos foi suprimida a solicitação de inclusão da 19 

professora Patrícia Vendramini no projeto de pesquisa de professora Dannyela 20 

Lemos, por ainda depender de análise da Comissão de Pesquisa, e incluídos a 21 

homologação de autorização para viagem internacional do prof. José Salm Jr, pela 22 

profa. Ivoneti Ramos, e o Relatório final de projeto de extensão Coproduzindo o 23 

Controle ano II, da professora Emiliana Debetir, pelo professor Enio Spaniol. 24 

Estando todos de acordo com as alterações de pauta, passou-se ao comunicado de 25 

assuntos gerais e deliberações. 1. Assuntos Gerais: 1.1 Edital 01/2016 do projeto 26 

de ensino de graduação: a coordenadora Janice Bogo informa sobre as bolsas 27 

disponíveis para uso do departamento em projetos de ensino e informa sobre os 28 

procedimentos para tal. 1.2 Avaliação institucional – até 28/11: a coordenadora do 29 

curso informa sobre a Avaliação Institucional. Solicitou aos docentes para se 30 

organizarem e divulgarem entre os alunos a realização da avaliação. 1.3 Horários 31 
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das aulas de 2017.1: a coordenadora do departamento solicita voluntários para 1 

analisar e elaborar alguns critérios para auxiliar a chefia do departamento na 2 

elaboração dos horários de oferecimento das disciplinas a cada semestre. As 3 

professoras Patrícia Vendramini e Maria Carolina Andion mostraram-se 4 

interessadas. 1.4 Calendário de exames finais e encerramento do semestre: 5 

divulgação do calendário de exames finais de 2016.2. 1.5 ESAF – prof. Ivoneti 6 

Ramos: informa que irá apresentar artigo aprovado em evento da ESAF sobre o 7 

tema de desenvolvimento sustentável dos municípios catarinenses. 1.6 Relato do 8 

ENAPG: professora Paula Schommer traz inforamções sobre evento em que 9 

Marcello Zappellini foi avaliador e que ela ganhou apresentação de melhor paper. 10 

Professor Zappellini discorreu sobre a experiência de ter participado como avaliador 11 

do evento. 1.7 Papel do supervisor de campo – modalidade pesquisa e 12 

consultoria – estágio supervisionado: Professora Patrícia Vendramini traz dúvidas 13 

sobre as modalidades de estágio por parte dos discentes. Professor Marcello 14 

Zappellini menciona a obrigatoriedade do docente supervisor de acompanhar os 15 

alunos em seus locais de estágio, o que é hoje é muito difícil de realizar. 1.8 16 

Frequência dos professores e envio dos relatos por e-mail/ atas: o técnico do 17 

departamento solicitou aos docentes que os próximos pareceres devem ser 18 

digitados, preferencialmente, e encaminhados para o departamento para auxiliar no 19 

registro em ata. Informa que há fichas de declaração de frequência de docentes 20 

pendentes. Orienta os professores à regularizarem sua situação, procurando o RH 21 

da Esag. 1.9 Processo Seletivo: será necessária abertura de processo seletivo 22 

para contratação de professor substituto visando suprir necessidade do 23 

departamento para as áreas de Administração Pública e Gestão Social. 2. 24 

Deliberações: 2.1 Aprovação das atas das reuniões ordinárias do DAP de 25 

setembro e outubro de 2016: Aprovadas por unanimidade. 2.2 Requerimento de 26 

licença prêmio – profª Ana Paula Grillo – relatora prof.ª Maria Carolina Andion: 27 

A solicitação de licença prêmio de 15 dias, a contar de nove de dezembro (processo 28 

20000/2016), foi lida aos presentes. A relatora deu parecer favorável por atender a 29 

instrução normativa pertinente. Aprovado por unanimidade. 2.3 Licença Prêmio – 30 

profª Janice Bogo – relatora profª Maria Carolina Andion: A solicitação de 31 
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licença de 15 dias, iniciando em 14/02/2017 foi aprovada por unanimidade. 2.4 1 

Relatório de conclusão de estágio pós-doutoral – profª Maria Carolina Andion – 2 

relatora profa. Ana Paula Grillo: informação aos presentes sobre os resultados 3 

alcançados dando parece favorável ao processo 16781/2016. Abriu-se espaço para 4 

professora Andion descrever experiência, a mesma compartilhou fatos vivenciados 5 

na Universidade de Valência, os resultados obtidos e o crescimento pessoal que 6 

teve ao realizar a pesquisa. Todos os demais concordaram com o parecer da 7 

relatora – aprovado por unanimidade. 2.5 Projeto de extensão “Coproduzindo o 8 

Controle em São José” – profª Emiliana Debetir – relatora profª Aline Santos: 9 

professora relatora leu parecer sobre o processo 19097/2016, indicando o objetivo 10 

geral e específicos do projeto, os resultados pretendidos a serem alcançados pelo 11 

projeto e de sua relevância para sociedade. Aprovado por unanimidade. 2.6 12 

Solicitação de credenciamento docente de professores do DAE – profs. 13 

Octávio Lebarbenchon, Adrian Sanches Abraham e Carlos Roberto de Rolt – 14 

relator prof. Enio Spaniol: as solicitações de docentes foram aprovadas, apenas 15 

com ressalva para alteração de alguns documentos conforme exigência do 16 

departamento (DAP). Todos os demais concordaram com o parecer do relator – 17 

aprovado por unanimidade. 2.7 Solicitação de credenciamento docente 18 

professores do DAE – profs. Denise Pinheiro, Fábio Pugliesi, Osvaldo Faria de 19 

Oliveira e Sergio Bittencourt – relatora profª Ivoneti Ramos: as solicitações de 20 

docentes foram aprovadas, apenas com ressalva para alteração de alguns 21 

documentos conforme exigência do departamento (DAP). Todos os demais 22 

concordaram com o parecer do relator – aprovado por unanimidade. 2.8 23 

Homologação de viagem internacional – prof. José Salm Jr. – relatora prof.ª 24 

Ivoneti Ramos: segundo parecer da relatora, processo 18476/2016, o motivo da 25 

viagem atende ao interesse da universidade, no qual o docente José Salm Jr. vem 26 

realizando trabalho com OMS para a ESAG ser um centro de colaborador da 27 

instituição. Desta forma, a viagem se faz necessária para estreitar a parceria. Todos 28 

os demais concordaram com o parecer da relatora – aprovado por unanimidade. 2.9 29 

Solicitação de credenciamento docente de professores do DCE – profs. 30 

Antônio Felipe e Adriano de Amarante – relator prof. Valério Turnes: as 31 
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solicitações foram analisadas e, de acordo com o parecer, atendem às 1 

especificações do departamento. Todos os demais concordaram com o parecer do 2 

relator – aprovado por unanimidade. 2.10 Solicitação de credenciamento 3 

professores DCE – profs. Gabriel de Figueiredo e Samara Ortiz – relator prof. 4 

Valério: relator deu parecer favorável em razão destes pedidos atenderem à 5 

exigência da resolução 01/2016. Todos os demais concordaram com o parecer do 6 

relator – aprovado por unanimidade. 2.11 Relatório final de projeto de extensão 7 

Coproduzindo o Controle ano II – profª Emiliana Debetir – relator prof Enio 8 

Spaniol: o relator informou aos demais presentes que o projeto atingiu os objetivos 9 

propostos e procurou aprimorar a atuação do Observatório Social de São José, o 10 

qual conseguiu grande visibilidade, sobretudo por realizar o controle social e 11 

accountability nos poderes executivo e legislativo municipal. Desta forma, o relato é 12 

favorável. Todos os demais concordaram com o parecer do relator – aprovado por 13 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, da qual 14 

eu, Bruno Cesar Antunes, secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de 15 

aprovada será assinada por todos os presentes do Departamento. Florianópolis, 14 16 

de março de 2017. 17 

 


