
   

 Ata Nº 027/2019 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSSÃO DE ENSINO Nº 027/2019 

No dia quatro do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sala da 1 
Direção de Ensino de Graduação da ESAG, reuniu-se a Comissão de Ensino de Graduação da 2 
ESAG, com as seguintes presenças: Ana Paula Menezes Pereira (Presidente), Ivoneti da Silva 3 
Ramos, Marianne Zwilling Stampe e Nério Amboni. A presidente cumprimentou a todos e 4 
declarou aberta a sessão. Em seguida passou ao item 1.  Aprovação da Ata da reunião 5 
anterior (28/08/2018). A professora Ana Paula coloca a Ata em discussão. Não houve quem 6 
quisesse discutir. Em seguida, a Ata foi colocada em votação, sendo aprovada por 7 
unanimidade. Na sequência, passou-se para o item 2. Apreciação das Justificativas dos 8 
alunos reprovados por Frequência Insuficiente (FI) duas vezes na mesma disciplina. 9 
Cada Chefe relatou os pedidos/justificativas do seu Departamento. O professor Nério 10 
apresentou seu relato, informando que no Departamento de Administração Empresarial cinco 11 
(5) justificativas apresentadas pelos alunos reprovados foram indeferidas e sete (7) deferidas. 12 
Colocado em discussão, o parecer do professor foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a 13 
professora Marianne apresentou seu relato, informando que no Departamento de Ciências 14 
Econômicas seis (6) justificativas apresentadas foram indeferidas e nove (9) deferidas. 15 
Colocado em discussão, o parecer da professora foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a 16 
professora Ivoneti apresentou seu relato, informando que no Departamento de Administração 17 
Pública duas (2) justificativas apresentadas foram indeferidas e treze (13) deferidas. Colocado 18 
em discussão, o parecer da professora foi aprovado por unanimidade. 3. Homologação da 19 
aprovação ad referendum da solicitação de prorrogação do Projeto de Ensino "Ciclo 20 
de Palestras sobre Comunicação e Branding" - Prof. Carlos Cunha. Relator: Ivoneti. A 21 
professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto 22 
favorável foi aprovado por unanimidade. 4. Homologação da aprovação ad referendum do 23 
Relatório Final do Projeto de Ensino "Ciclo de Palestras sobre Comunicação e 24 
Branding" - Prof. Carlos Cunha. Relator: Marianne. A professora fez seu relato sendo 25 
favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 26 
unanimidade. 5. Homologação da aprovação ad referendum do pedido de passagens 27 
para participação em competição. Relator: Ivoneti. A professora fez seu relato sendo 28 
favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 29 
unanimidade. 6. Projeto de Ensino Tópicos Especiais de Econometria 2019 - Prof. 30 
Fernando Pozzobon. Relator: Nério. O professor fez seu relato sendo favorável à aprovação 31 
e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 7. Projeto de 32 
Ensino Clube de Finanças ESAG/UDESC - Prof. Daniel Augusto de Souza. Relator: 33 
Ivoneti. A professora fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o 34 
voto favorável foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação do Relatório Final do Projeto 35 
de Ensino "Feira de Oportunidades” – Profª Ana Paula Menezes Pereira. Relator: 36 
Marianne. Este item foi retirado de pauta. 9. Outros Assuntos. Critérios e fluxo para 37 
coleta de dados em sala de aula. Definiu-se que a coleta de dados, para pesquisas 38 
externas, em sala de aula deverá ocorrer somente na primeira quinzena de abril e maio, bem 39 
como na primeira quinzena de setembro e outubro. A solicitação do pesquisador deve ser 40 
enviada com antecedência e só poderá ocorrer mediante autorização dos Chefes de 41 
Departamento. Quando aprovada a coleta de dados, será enviado um aviso pela Comunicação 42 
da ESAG porém antes o Departamento e os NDE’s deverão receber o link para avaliarem se 43 
realmente cabe a divulgação da pesquisa. Nada mais havendo a tratar, eu, Luana Ceretta de 44 
Souza, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes 45 
da Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 04 de fevereiro de 2019. 46 
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