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No dia vinte e um do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 1 

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 

Fernando Pozzobon e Janice Mileni Bogo. Ausência justificada da Chefe do DAE, Ruth 4 

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

dos Projetos de Monitoria 2017 do DCE, DAP e DAE (Relatores: Janice e Fernando) 2. 6 

Aprovação da Programação da Semana dos Calouros (Relatores: Janice e Fernando) 3. 7 

Análise das Justificativas dos Acadêmicos Reprovados por Frequência Insuficiente, duas 8 

vezes, na mesma disciplina (Relatores: Janice e Fernando) 4.Outros assuntos. Passou-se, 9 

então, ao item: 1. Homologação dos Projetos de Monitoria 2017 do DCE, DAP e DAE 10 

(Relatores: Janice e Fernando): os professores Janice e Fernando fizeram seus relatos sendo 11 

favoráveis à homologação e, colocado em discussão, os votos favoráveis foram aprovados 12 

por unanimidade. 2. Aprovação da Programação da Semana dos Calouros: os professores 13 

Janice e Fernando fizeram seus relatos sendo favoráveis à homologação e, colocado em 14 

discussão, os votos favoráveis foram aprovados por unanimidade. 3. Análise das 15 

Justificativas dos Acadêmicos Reprovados por Frequência Insuficiente, duas vezes, na 16 

mesma disciplina: os professores Janice e Fernando fizeram seus relatos sendo favoráveis 17 

à homologação e, colocado em discussão, os votos favoráveis foram aprovados por 18 

unanimidade.  4. Outros assuntos: foram discutidos o andamento da reforma da ESAG. O 19 

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. Éverton Luis Pellizzaro de Lorenzi Cancellier 20 

participou da reunião como convidado da presidente para esclarecer dúvidas com relação à 21 

alocação docente de professores dos Programas de Pós-Graduação. Foi relatado pelo 22 

professor que devido à demanda insuficiente para abertura de turmas de disciplinas eletivas 23 

os professores Nério, Clerilei e Arlindo não lecionariam disciplina na Pós-Graduação em 24 

2017.1. O professor Fabiano Maury Raupp até esta data não teria situação definida. Devida a 25 

manifestação do professor Éverton, a professora Janice decidiu alterar o requerimento de 26 

abertura de Processo Seletivo para a área do Direito de 12h para 8h, para que não houvesse 27 

incompatibilidade na alocação docente. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da 28 

Silva, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes 29 

da Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 21 de dezembro de 2016.          30 

 


