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No dia vinte do mês de setembro 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, Janice Mileni Bogo e Ruth Ferreira Roque Rossi. A 4 

reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Projeto de Ensino “Lean 5 

LaunchPad” da UC Berkeley de Ensino de Modelagem de Negócios para Professores e 6 

Alunos do Departamento de Administração da ESAG (Relator: Fernando) 2. Homologação 7 

do Projeto de Ensino Oferta de disciplina de língua alemã para acadêmicos da ESAG com 8 

interesse de fazer Mobilidade em Universidade da Alemanha (Relatora: Janice) 3. Outros 9 

assuntos. Passou-se, então, ao item: 1. Aprovação do Projeto de Ensino “Lean 10 

LaunchPad” da UC Berkeley de Ensino de Modelagem de Negócios para 11 

Professores e Alunos do Departamento de Administração da ESAG, coordenado 12 

pelo professor Reinaldo de Almeida Coelho: o professor Fernando fez seu relato sendo 13 

favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 14 

unanimidade 2. Homologação do Projeto de Ensino Oferta de disciplina de língua 15 

alemã para acadêmicos da ESAG com interesse de fazer Mobilidade em 16 

Universidade da Alemanha, coordenado pelo professor Jovane Medina Azevedo: a 17 

professora Janice fez seu relato sendo favorável à homologação e, colocado em 18 

discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 3. Outros assuntos: a 19 

professora Ana Paula abriu discussão sobre o Processo de Credenciamento Docente 20 

2016 da ESAG. Solicitou que sejam redigidas pelos Departamentos, Normativas de 21 

Eventos Internos que, posteriormente serão analisadas para verificar a possibilidade de 22 

construir uma Normativa para o Centro. A professora Ana Paula repassou informações 23 

sobre a “Educação Empreendedora SEBRAE” para divulgação e manifestação de 24 

interesse entre os docentes. Foi solicitado também que os Chefes publiquem na página 25 

de seus Departamentos o Currículo dos Cursos Regulares em língua inglesa. 26 

Requerimento de acadêmica: a aluna Gisiela Hasse Klein, solicita à Chefe do 27 

Departamento de Administração Pública que a atividade na qual participará como 28 

mestranda do Projeto de Pesquisa do Grupo de Estudos das Transformações 29 

Organizacionais: Relações de Trabalho e Sociedade (Sapientia), seja considerada 30 

atividade curricular regular para efeito de apuração da frequência. A Chefe do 31 

Departamento encaminhou CI Nº 118/16 – DAP à Direção de Ensino solicitando 32 

orientações quanto ao pleito. A Diretora de Ensino submeteu o tema à apreciação da 33 
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Comissão de Ensino. Análise da Comissão: a Resolução nº 45/2015 – CONSEPE, 34 

capítulo IV art 4º, refere-se à participação em evento de caráter técnico científico cultural, 35 

artístico, de ensino, pesquisa e extensão aprovado na UDESC. A solicitação não 36 

apresenta anexos comprobatórios de que a atividade em questão se constitua em um 37 

evento. Sendo assim, o parecer unânime da Comissão de Ensino foi pelo indeferimento 38 

da solicitação. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente 39 

ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes da Comissão, em 40 

próxima reunião. Florianópolis, 20 de setembro de 2016.          41 


