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No dia dezesseis do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, 1 

na sala 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 

Ivoneti da Silva Ramos, Marianne Zwilling Stampe e Nério Amboni. A reunião foi iniciada com 4 

a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Projeto de Ensino “Tópicos Especiais de 5 

Econometria”, coordenado pelo professor Fernando Pozzobon (4h) (Relatora: Ivoneti) 2. 6 

Aprovação do Relatório Parcial Projeto de Ensino “Práticas Inovadoras de Ensino-7 

Aprendizagem no campo de Públicas”, coordenado pela professora Patrícia Vendramini 8 

(Relatora: Marianne) 3. Aprovação do Pedido de prorrogação do Projeto de Ensino “Práticas 9 

Inovadoras de Ensino-Aprendizagem no campo de Públicas”, coordenado pela professora 10 

Patrícia Vendramini (Relatora: Marianne) 4. Homologação do Projeto de Monitoria 11 

coordenado pelo professor José Francisco Salm Junior (Relatora: Marianne) 5. 12 

Homologação do Projeto de Monitoria coordenado pelo professor Arlindo Carvalho Rocha 13 

(relator: Nério) 6. Aprovação do Projeto de Ensino “Pontes da Sustentabilidade”, 14 

coordenado pela professora Janice Mileni Bogo (4h) (Relator: Nério) 7. Homologação dos 15 

desligamentos e religamentos de alunos por reprovações por FI (Relatora: Ana Paula)  16 

Passou-se, então, ao item: 1. Aprovação do Projeto de Ensino “Tópicos Especiais de 17 

Econometria”, coordenado pelo professor Fernando Pozzobon (4h) (Relatora: 18 

Ivoneti): a professora Ivoneti fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em 19 

discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação do Relatório 20 

Parcial Projeto de Ensino “Práticas Inovadoras de Ensino-Aprendizagem no 21 

campo de Públicas”, coordenado pela professora Patrícia Vendramini (Relatora: 22 

Marianne):  a professora Marianne fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado 23 

em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 3. Aprovação do Pedido de 24 

prorrogação do Projeto de Ensino “Práticas Inovadoras de Ensino-Aprendizagem 25 

no campo de Públicas”, coordenado pela professora Patrícia Vendramini (Relatora: 26 

Marianne): a professora Marianne fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em 27 

discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade.  4. Homologação do Projeto de 28 

Monitoria coordenado pelo professor José Francisco Salm Junior (Relatora: 29 

Marianne):  a professora Marianne fez seu relato mencionando a inexistência do registro de 30 

período inicial e final do referido Projeto e a professora Ana Paula pediu vista. 5. 31 

Homologação do Projeto de Monitoria coordenado pelo professor Arlindo 32 

Carvalho Rocha (relator: Nério): o professor Nério fez seu relato sendo favorável à 33 

homologação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 6.   34 

Aprovação do Projeto de Ensino “Pontes da Sustentabilidade”, coordenado pela 35 
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professora Janice Mileni Bogo (4h) (Relator: Nério): o professor Nério fez seu relato 36 

sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 37 

unanimidade. 7. Homologação dos desligamentos e religamentos de alunos por 38 

reprovações por FI (Relatora: Ana Paula): a professora Ana Paula fez seu relato sendo 39 

favorável à homologação e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por 40 

unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, eu, Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente ata, 41 

a qual depois de aprovada será assinada por todos os presentes da Comissão, em próxima 42 

reunião. Florianópolis, 16 de novembro de 2017.          43 


