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No dia onze do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala da 1 

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 3 

(Presidente), Fernando Pozzobon, Marcello Beckert Zapelini (representante do DAP), e 4 

Ruth Ferreira Roque Rossi. A reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: 1. 5 

Aprovação do Projeto de Ensino e Relatório Final: V Semana Acadêmica de Economia 6 

(Relator: Marcello Beckert Zapelini); 2. Homologação do Projeto de Ensino: Oficinas de 7 

Interpretação de Textos e de Gráficos (Relator: Fernando Pozzobon); 3. Aprovação das 8 

justificativas dos acadêmicos reprovados por frequência insuficiente, duas vezes na 9 

mesma disciplina, nos semestres 2015/1 e 2015/2 (Relatora: Ana Paula) 4. Outros 10 

assuntos. Passou-se, então, ao primeiro item: 1. Aprovação do Projeto de Ensino e 11 

Relatório Final: V Semana Acadêmica de Economia, coordenado pelo professor 12 

Adriano de Amarante: o relator, professor Marcello, fez o relato conforme análise da 13 

profª Janice que teve o seu parecer favorável à aprovação e, colocado em discussão, o 14 

voto foi aprovado por unanimidade; 2. Homologação do ad referendum do Projeto de 15 

Ensino: Oficinas de Interpretação de Textos e de Gráficos, coordenado pela 16 

professora Janice Mileni Bogo: O relator, professor Fernando, fez seu relato tendo 17 

parecer favorável à homologação do Projeto e, colocado em discussão, o voto favorável 18 

foi aprovado por unanimidade; 3. Aprovação das justificativas dos acadêmicos 19 

reprovados por frequência insuficiente, duas vezes na mesma disciplina, nos 20 

semestres 2015/1 e 2015/2: A relatora, professora Ana Paula, fez seu relato tendo 21 

parecer favorável à aprovação das justificativas e, colocado em discussão, o voto 22 

favorável foi aprovado por unanimidade. Encontra-se anexa nominata dos estudantes que 23 

justificaram a situação; 4. Outros assuntos: a professora Ana Paula comunicou a 24 

presença nas primeiras reuniões de Departamento do ano com o objetivo de apresentar 25 

as metas para 2016 e desejar um bom retorno ao trabalho. Também foi comunicada a 26 

criação de uma Comissão para o Mapeamento de Processos relacionados às Atividades 27 

de Ensino. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente 28 

ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes da Comissão, em 29 

próxima reunião. Florianópolis, 11 de fevereiro de 2015.                                                                                               30 

  


