
   

Presidente:                                                 Secretária: 

 

 

No dia vinte e sete do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da 1 

Direção de Ensino de Graduação da ESAG, reuniu-se a Comissão de Ensino de Graduação 2 

da ESAG, com as seguintes presenças: Ana Paula Menezes Pereira (Presidente), Ana 3 

Cristina Benazzi dos Santos, Ivoneti da Silva Ramos, Marianne Zwilling Stampe e Nério 4 

Amboni. A reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: 1. Homologação do Projeto de 5 

Ensino “Curso de Aperfeiçoamento - Graduação ESAG”, Relatora: Marianne 2. Homologação 6 

do Projeto de Ensino “Viagem de Estudos”, Relatora: Ivoneti 3. Homologação dos Projetos de 7 

Monitoria 2018/1. 4. Outros assuntos. Passou-se, então, ao item: 1. Homologação do 8 

Projeto de Ensino “Curso de Aperfeiçoamento - Graduação ESAG” coordenado pelo 9 

professor Rafael Tezza: a professora Marianne fez seu relato sendo favorável à 10 

homologação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 2. 11 

Homologação do Projeto de Ensino “Viagem de Estudos” coordenado pela professora 12 

Isabela Regina Fornari Müller: a professora Ivoneti fez seu relato sendo favorável à 13 

aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 3. 14 

Homologação dos Projetos de Monitoria 2018/1: A professora Ana Paula votou pela 15 

aprovação da homologação dos Projetos de Monitoria 2018/1, conforme anexo, e colocado 16 

em discussão o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 4. Outros assuntos: os 17 

membros discutiram a proposta da PROEN referente ao NAE – Núcleo de Acessibilidade 18 

Educacional e decidiram pela realização de uma reunião com os responsáveis pelo assunto 19 

na UDESC. Também foi pauta da discussão os recursos disponibilizados para o ENADE e, 20 

ficou decidido que Direção e Departamentos proporiam a emissão de Edital próprio do Centro 21 

para participação dos recursos. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, 22 

lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes da 23 

Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 27 de março de 2018.          24 

 


