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No dia oito do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala nº 132 da 1 

ESAG, reuniu-se a Comissão de Ensino de Graduação da ESAG, com as seguintes 2 

presenças: Ana Paula Menezes Pereira (Presidente), Ivoneti da Silva Ramos, Marianne 3 

Zwilling Stampe e Nério Amboni. A reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: 1. 4 

Aprovação das Justificativas dos alunos do Departamento de Administração que reprovaram 5 

por Frequência Insuficiente mais de uma vez na mesma disciplina 2. Aprovação das 6 

Justificativas dos alunos do Departamento de Administração Pública que reprovaram por 7 

Frequência Insuficiente mais de uma vez na mesma disciplina 3. Aprovação das Justificativas 8 

dos alunos do Departamento de Ciências Econômicas que reprovaram por Frequência 9 

Insuficiente mais de uma vez na mesma disciplina 4. Apreciação da Solicitação da CI nº 10 

003/18 – DAAG. Passou-se, então, ao item: 1. Aprovação das Justificativas dos alunos do 11 

Departamento de Administração que reprovaram por Frequência Insuficiente mais de 12 

uma vez na mesma disciplina: o professor Nério fez seu relato sendo favorável à aprovação 13 

e, colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação das 14 

Justificativas dos alunos do Departamento de Administração Pública que reprovaram 15 

por Frequência Insuficiente mais de uma vez na mesma disciplina: a professora Ivoneti 16 

fez seu relato sendo favorável à aprovação e, colocado em discussão, o voto favorável foi 17 

aprovado por unanimidade. 3. Aprovação das Justificativas dos alunos do Departamento 18 

de Ciências Econômicas que reprovaram por Frequência Insuficiente mais de uma vez 19 

na mesma disciplina: a professora Marianne fez seu relato sendo favorável à aprovação e, 20 

colocado em discussão, o voto favorável foi aprovado por unanimidade.  4. Apreciação da 21 

Solicitação da CI nº 003/18 – DAAG: a solicitação registrada na referida Comunicação 22 

Interna foi analisada pelos membros da Comissão e ficou decidido que os alunos deverão 23 

entregar aos Departamentos em formulário impresso os seguintes dados: nome, matrícula, 24 

atividades e horário da disciplina na qual os alunos estarão ausentes para organização e 25 

execução de atividades na Semana dos Calouros 2018/1. Nada mais havendo a tratar, eu, 26 

Priscyla Raquel da Silva, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por 27 

todos os presentes da Comissão, em próxima reunião. Florianópolis, 08 de fevereiro de 2018.          28 

 


