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No dia vinte e oito do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, 1 

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

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

Ivoneti da Silva Ramos, Marianne Zwilling Stampe e Nério Amboni. A presidente cumprimenta 4 

a todos e declara aberta a sessão. Em seguida abre o item 1.  Aprovação da Ata da reunião 5 

anterior (19/07/2018). A professora Ana Paula coloca a Ata em discussão. Não houve quem 6 

quisesse discutir. Em seguida, a professora Ana Paula coloca a Ata em votação, a qual foi 7 

aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o item 2. Homologação da 8 

aprovação ad referendum do Projeto de Ensino "Feira de Oportunidades da 9 

ESAG". Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, 10 

colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 3. Homologação da 11 

aprovação ad referendum do Projeto de Ensino "Círculo de Palestras sobre Comunicação e Branding" 12 

Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em 13 

discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 4 Homologação da aprovação ad 14 

referendum do Projeto de Ensino DCE "Curso Introdutório de Programação em Python". Relator: 15 

Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, 16 

o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 5. Aprovação do Relatório Final do Projeto de 17 

Ensino "Oferta de disciplina em língua alemã para acadêmicos da ESAG com interesse de fazer 18 

mobilidade em universidades da Alemanha" Relator: Marianne. A professora fez seu relato sendo 19 

favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 20 

unanimidade. 6. Projeto de Monitoria com Bolsista Voluntária - Disciplina Desenvolvimento de 21 

Projetos Públicos - 7ª fase DAP. Relator: Ana Paula. A professora fez seu relato sendo favorável 22 

à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 7. 23 

Viagem para apresentação de estudos em Congresso da aluna Aishameriane Venes Schmidt – DCE. 24 

Relatora: Ana Paula.  A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em 25 

discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, 26 

Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 27 

todos os presentes da Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 28 de agosto de 2018.          28 

 


