
   

Presidente:                                                 Secretária: 

 

 

No dia dez do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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, Ruth Ferreira Roque Rossi, 4 

Arnaldo José de Lima, Leonardo Secchi e Ana Cristina Benazzi dos Santos. A reunião foi 5 

iniciada com a seguinte ordem do dia: 1. Reforma da ESAG (relatores: Arnaldo e 6 

Leonardo) 2. Informes da Secretaria de Ensino de Graduação (Relatora: Ana Cristina) 3. 7 

Aprovação do Quadro Geral da Programação da Semana dos Calouros (Relatores: 8 

Chefes de Departamento). Passou-se, então, ao item: 1. Reforma da ESAG: em 9 

decorrência dos estragos causados pelas chuvas devido às condições da manutenção do 10 

telhado que estava em andamento, os professores Arnaldo e Leonardo apresentaram a 11 

situação na qual se encontra a reforma da ESAG. Foi sugerido que a Direção de Ensino 12 

e Chefias de Departamento reservem locais externos como “plano B” para acomodar as 13 

aulas a partir do dia 20 de fevereiro, início do semestre letivo, até que a reforma seja 14 

concluída. 2. Informes da Secretaria de Ensino de Graduação:  a servidora Ana Cristina 15 

esclareceu alguns pontos referentes ao ajuste de matrícula aos Chefes de Departamento 16 

e apresentou à equipe que o número de aprovados chamados para as etapas de matrícula 17 

será definido pelo Centro. 3. Aprovação do Quadro Geral da Programação da Semana 18 

dos Calouros: os professores Janice, Ruth e Fernando fizeram seus relatos sendo 19 

favoráveis à aprovação e, colocado em discussão, os votos favoráveis foram aprovados 20 

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a 21 

presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes da 22 

Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 10 de fevereiro de 2017.     23 

  


