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No dia vinte e quatro do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala nº 144 da ESAG, 1 

reuniu-se a Comissão de Ensino de Graduação da ESAG, com as seguintes presenças: Ana Paula 2 

Menezes Pereira (Presidente), Ivoneti da Silva Ramos, Marianne Zwilling Stampe e Nério Amboni. A 3 

presidente cumprimenta a todos e declara aberta a sessão. Em seguida abre o item 1.  Aprovação da 4 

Ata da reunião anterior (27/03/2018). A professora Ana Paula coloca a Ata em discussão. Não houve 5 

quem quisesse discutir. Em seguida, a professora Ana Paula coloca a Ata em votação, a qual foi 6 

aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o item 2. Apresentação de proposta 7 

“Studos” pelo professor Wilson e egresso da ESAG, André. Foi apresentada a proposta de parceria 8 

entre a empresa “Studos” e a ESAG. Ficou decidido que a empresa encaminharia a proposta por escrito 9 

para discussão nos Departamentos. 3. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Viagem 10 

dos Calouros”, coordenado pela professora Isabela Regina Fornari Müller.  Relator:  Marianne. 11 

A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação. Colocado em discussão, o voto favorável foi 12 

aprovado por unanimidade. 4. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Ensino e 13 

Aprendizagem de Direito Tributário nos Cursos de Administração”, coordenado pelo professor 14 

Fabio Pugliesi.  Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação do Relatório 15 

Final e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação do 16 

Relatório Final do Projeto de Ensino “Círculo de Palestras sobre Comunicação e Branding”, 17 

coordenado pelo professor Carlos Eduardo Freitas da Cunha.  Relator: Marianne. A professora 18 

fez seu relato, solicitando que o Relatório Final fosse adequado ao formato do Formulário conforme 19 

Anexo da Resolução que regulamenta os Projetos de Ensino e fossem corrigidas datas registradas nas 20 

atividades relatadas. 6. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Jornadas 21 

Acadêmicas do Curso de Administração 2017 – Noturno” coordenado pela professora Isabela 22 

Regina Fornari Müller.  Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação do 23 

Relatório Final e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 7. 24 

Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Jornadas Acadêmicas do Curso de 25 

Administração 2017 – Vespertino” coordenado pela professora Ruth Ferreira Roque Rossi.  26 

Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, 27 

o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 8. Apreciação do Relatório Final do Projeto de 28 

Ensino “Desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem na dimensão subjetiva da gestão 29 

de pessoas” coordenado pela professora Simone Ghisi Feuerschütte.  Relator: Nério. O professor 30 

fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado 31 

por unanimidade. 9. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino PRAPEG 2017 – “Práticas 32 

de Ensino” coordenado pela professora Ana Paula Menezes Pereira.  Relator: Marianne. A 33 

professora fez seu relato sendo favorável à aprovação do Relatório Final e, colocado em discussão, o 34 

voto favorável foi aprovado por unanimidade. 10. Apreciação do Relatório Final do Projeto de 35 

Ensino PRAPEG 2017 “Aprimoramento de Capital humano: docentes ESAG 2017” coordenado 36 

pelo professor Fernando Pozzobon.  Relator: Nério. O professor fez seu relato sendo favorável à 37 

aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 11. Apreciação 38 
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do Relatório Final do Projeto de Ensino PRAPEG 2017– “Estratégias de Ensino: Reflexões e 39 

Práticas” coordenado pela professora Ruth Ferreira Roque Rossi. Relator: Ivoneti. A professora 40 

fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado 41 

por unanimidade. 12. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Aprimoramento do 42 

Capital Humano Discente 2017”, coordenado pela professora Thaís Waideman Niquito. Relator: 43 

Ivoneti. 13. Apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino “Vamos Falar sobre isso – Ciclo 44 

de debates do DAP 2017”, coordenado pela professora Janice Mileni Bogo.  Relator: Nério. O 45 

professor fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi 46 

aprovado por unanimidade. 14. Apreciação do pedido de aumento de carga horária do 47 

coordenador Prof. Dr. Arnaldo José de Lima no Projeto de Ensino PRAPEG 2018-2019 48 

“Comunidade de Práticas na EaD” Relator: Ana Paula. A professora fez seu relato sendo favorável 49 

à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 15. 50 

Homologação do Projeto de Monitoria da disciplina Tecnologia Básica da Informação e da 51 

Comunicação Aplicada à Administração orientado pela professora Ketry do DAP Relator: 52 

Marianne. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto 53 

favorável foi aprovado por unanimidade. 16. Outros assuntos. A professora Ana Paula apresentou 54 

aos membros da Comissão a data final para entrega de documentos de encerramento de semestre 55 

(Quadro de Horários, Turma Extra, Estudo Dirigido, Calendário de Exames Finais). Nada mais havendo 56 

a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada 57 

por todos os presentes da Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 24 de maio de 2018.          58 

 


