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ATA N' 2 DA I' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNivERsiDADE FEDERAL DE SANTA CATARnqA

Ata da I' Reunião Extraordinária do Comitê
Gestor das Empresas Juniores da Universidade
Federal de Santa Catarina, realizada no día I' de
junho, às 14h na sala de reuniões da Pró-
Reitoria de Extensão (Reitoria Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1 Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na sala de reuniões da Pró-
2 Reitoria de Extensão, Reitoria Prédio 2 da UFSC, reuniu-se o Comité Gestor das Empresas Juniores
3 (CGEJ) da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado por meio da Convocação n'
4 2/2017/CGEJ. Estavam presentes: prof. Rogério Cid Bastou (Pró-Reitor de Extensão), prof.
5 Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira (PROGRAD), Gabriel Brolezzi(representante discente),
6 prof. Guilhemle Emani Vieira (DEPS/CTC), prof. Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda (CAD/CSE) e
7 Ruy Tadeu Mambrini Ribas (PRAE), todos sob a presidência do primeiro. Estavam ausentes: Ana
8 Luíza Berti(representante discente) e prof'. Evelize Welzel (CAD/CSE). Havendo número legal, o
9 presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão. Em seguida, prof, Rogério Bastos disse que

10 chegou à secretaria do CGEJ o processo n' 23080.049714/2014-82 e que este necessitava de um
11 relator. Prof. Guilherme Vieira foi designado como relator do processo e apresentará o relato na
]2 próxima reunião do Comitê. Passou-se à apreciação da ordem do dia. Colocou em discussão e votação a
13 pauta do dia, que foi aprovada por z/naním/ande. ]tem único: Processo n' 23080.015001/201]-72:
i4 Projeto de Criação de Empresa Júnior no curso de graduação em Psicologia da UFSC. Prof.
15 Rogério Bastou fez um breve relato do histórico do processo na UFSC e explicou, ainda, que avocou
i6 0 processo, como presidente do CGEJ, devido ao fato de que este tramita na instituição desde 201 1.
i7 O presidente sugeriu a este Comitê a elaboração de um parecer com relação à adequação do projeto
18 pedagógico do curso de Psico]ogia e do PP] à Reso]ução n' 90/CUn/20]7 e após, o processo
19 retomaria ao colegiado do curso, entendendo que o CGEJ contribuirá para o andamento e celeridade
20 do processo. Prof. Rogério Bastos colocou o assunto em discussão. Todos os membros presentes
21 concordaram com o encaminhamento proposto e ficou acordado que o representante discente Gabriel
22 Brolezzi será o responsável em elaborar o referido parecer. Nada mais havendo a registrar, o
23 presidente agradeceu a presença de todos e deu por encenada a sessão, da qual, eu, Gabriela
24 Cordeiro de Oliveira Squariz, secretária deste comitê, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
25 assinada por mim e pelo presidente. Florianópolis, I' de junho de 201 7.


