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

nº 174 da ESAG, reuniu-se a Comissão de Ensino de Graduação da ESAG, com as 2 

seguintes presenças: Ana Paula Menezes Pereira (Presidente), Fernando Pozzobon, 3 

Janice Mileni Bogo, Ruth Ferreira Roque Rossi. Estavam presentes ainda: Marcus 4 

Tomasi (Reitor), Arnaldo José de Lima (Diretor Geral), Éverton Luis P. de L. Cancellier 5 

(Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação), Aroldo Schambeck (Diretor de 6 

Administração), Julíbio David Ardigo (docente Coordenador LABTIC) e Lucas Martins 7 

da Silva (discente vice-presidente do DAAG). Como havia quorum, a professora Ana 8 

Paula agradeceu a presença de todos e, em seguida, solicitou aos conselheiros sobre 9 

a necessidade de inclusão, exclusão e inversão dos itens de pauta. Como não houve 10 

inclusão, exclusão e inversão dos itens da pauta, iniciou-se a reunião pelo primeiro 11 

item: 1. Aprovação da Ata da reunião anterior (11/05/2017) - A Professora Ana Paula 12 

colocou em discussão a ata da reunião anterior. Como não houve quem quisesse 13 

discutir, a Professora Ana Paula colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por 14 

unanimidade. Em seguida, passou-se a discussão dos Outros Assuntos, a saber: 1. 15 

Eleições 2017 para Chefias de Departamento 2. Organização da Semana dos 16 

Calouros 2017/2. 3. Alocações de salas de aula em 2017/2 do sétimo e oitavo períodos 17 

– Adm Pública Noturno e Ciências Econômicas 4. Proposta da PROEN sobre 18 

Programa de Disciplina. 5. Proposta Reuniões Pedagógicas e Colegiado de 19 

Graduação 6. Escopo do PTI eletrônico. 1. Eleições 2017 para Chefias de 20 

Departamento: o diretor Aroldo ressaltou que o mandato das Chefias atuais se 21 

encerra no dia 03 de setembro de 2017, tomando posse os novos Chefes em 04 de 22 

setembro de 2017. Foi mencionada a necessidade de redistribuição dos Chefes nos 23 

Conselhos em alguns casos, como CONCENTRO. Após definidas, as datas de 24 

inscrição e votação serão publicadas em Edital específico no Centro, discutido em 25 

linhas gerais na reunião. 2. Organização da Semana dos Calouros 2017/2: O 26 

discente Lucas apresentou o esquema conceitual e sugestões de dimensões a serem 27 

exploradas na Semana dos Calouros, onde a programação será melhor alinhada com 28 

os Chefes dos Departamentos de Administração, Administração Pública e Ciências 29 

Econômicas na reunião extraordinária da Comissão de Ensino, a ser realizada no dia 30 

26/06/2017. 3. Alocações de salas de aula em 2017/2 do sétimo e oitavo períodos 31 

– Adm Pública Noturno e Ciências Econômicas. O professor Marcus Tomasi 32 

 



   

Presidente:                                                 Secretária: 

 

 

comunicou que, para atender às necessidades prementes de alocação  das turmas 33 

dos cursos regulares de Graduação da ESAG, o Plenarinho da Reitoria será 34 

transformado em duas salas de aula, a estarem em condições adequadas de 35 

utilização para este fim já no semestre de 2017-2, nos períodos matutino e noturno. O 36 

professor Arnaldo esteve presente na discussão deste item específico. 4. Proposta 37 

da PROEN sobre minuta de IN da Reitoria sobre Programa de Disciplina: Foi 38 

apresentado aos Chefes de Departamento a minuta da IN do Programa de Ensino, 39 

proposta pela PROEN. Os chefes de departamento consideraram que a mesma é 40 

muito restritiva e constitui esforço desnecessário à validação de disciplinas. Além 41 

disso, a subdivisão das ementas em subitens no Programa de Disciplina, na visão 42 

deles, interferiria na autonomia didática dos professores e no caráter dinâmico que os 43 

mesmos devem buscar conferir aos planos de ensino, que são sempre revisados e 44 

atualizados em seu conteúdo programático, respeitado o ementário. Bem como, 45 

consideram que a atualização das bibliografias é um exercício que deve ser feito pelos 46 

professores, não podendo perder a flexibilidade pela predefinição proposta no 47 

plano. A professora Ana Paula, ao final da discussão, manifestou-se estar plenamente 48 

de acordo com a opinião dos Chefes, decidindo enviar à Pró-Reitora de Ensino e 49 

Colegiado dos Diretores de Ensino da UDESC a opinião da Comissão de Ensino da 50 

ESAG sobre o assunto. 5. Reuniões Pedagógicas e Colegiado de Ensino: A prof. 51 

Ana Paula mencionou a importância de serem realizadas reuniões pedagógicas nos 52 

Cursos de Graduação, a serem realizadas na semana anterior ao início do próximo 53 

semestre letivo. Além disso, abordou-se a necessidade de compor Colegiados de 54 

Ensino nos Cursos, conforme especificado no Regimento Geral da UDESC, Art. 81. 55 

6. Escopo do Plano de Trabalho Individual Eletrônico: A professora Ana Paula 56 

apresentou o escopo do PTI Eletrônico que será implementado na UDESC. A 57 

discussão contou com a participação dos professores convidados Éverton e Julíbio. 58 

Após longa exposição e debate sobre os conceitos que regem a proposta, além do 59 

escopo exposto em documento produzido pela Comissão responsável, já discutido em 60 

reunião do Colegiado dos Diretores de Ensino da UDESC, a comissão considerou a 61 

proposta como sendo positiva na modernização do processo, tendo potencial para 62 

torna-lo mais simples e focado no que é necessário. Os membros da comissão, bem 63 

como os convidados, solicitaram que seja enviada ao Diretor Geral manifestação da 64 

 



   

Presidente:                                                 Secretária: 

 

 

Comissão de Ensino do Centro em contribuir com o processo, ao se considerar que a 65 

ESAG representa uma boa opção para trabalhar na aplicação de um programa piloto, 66 

pois já dispõe de um sistema de informação integrado para a maior parte dos campos 67 

que formam o PTI. Apesar dos desafios propostos, o PTI eletrônico será uma realidade 68 

em breve na UDESC e o Centro de Ensino tem muito a contribuir neste processo. 69 

Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente ata, a qual 70 

depois de aprovada será assinada por todos os presentes da Comissão, em próxima 71 

reunião. Florianópolis, 21 de junho de 2017.     72 


