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ATA N' i DA i' REUNiÃo ORDnqÁRiA DO COMiTÊ GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARnqA

Ata da I' Reunião Ordinária do Comitê Gestor
das Empresas Juniores da Universidade Federal
de Santa Catarina, realizada no dia 1 6 de março,
às 14h na sala de reuniões da Pró-Reitoria de
Extensão (Reitoria Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1 Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete. às l
2 Pró-Reitoria de Extensão, Reitoria Prédio 2 da UFSC reuniu-se o
3 Juniores da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado
4 1/2017/CGEJ. Estavam presentes: prof. Rogério Cid Bastos
5 Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda (CAD/CSE). Estavam
6 Lenzi de Oliveira (PROGRAD), Eduarda Vieira Floriam
7 Welzel (CAD/CSE), prof. Glauco Garcia Mastins Pereira da
8 Manique Baneto (PRAE). Não havendo quórum, o presidente em
9 informou que não havia número legal de membros presentes,

10 Nada mais havendo a registrar, o presidente agradeceu a
1 1 sessão, da qual, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz, secretária deste comitê.
12 ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. Florianópolis, 1 6 de março de

4h, na sala de reuniões da
Comitê Gestor das Empresas
por meio da Convocação n'

(Pró-Reitor de Extensão) e prof.
ausentes: prof. Alexandre Guilherme

(representante discente), proa'. Evelize
Salva (DEPS/CTC) e prof. Pedro Luiz

exercício cumprimentou a todos e
portanto deu por encerrada a sessão

presença de todos e deu por encerrada a
lavrei a presente

mlm e pelo presidente 2017
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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.
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ATA N' 3 DA 2' REUNiÃo ORDnqÁRiA DO COMiTÊ GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARnqA

Ata da 2' Reunião Ordinária do Comitê Gestor
das Empresas Juniores da Universidade Federal
de Santa Catarina, realizada no día 7 dejunho, às
14h na sala de reuniões da Pró-Reitoria de
Extensão (Reitoria Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1 Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, às 14h, na sala de reuniões da Pró-
2 Reitoria de Extensão, Reitoria Prédio 2 da UFSC, reuniu-se o Comitê Gestor das Empresas Juniores
3 (CGEJ) da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado por meio da Convocação n'
4 3/2017/CGEJ. Estavam presentes: prof. Rogério Cid pastos (Pró-Reitor de Extensão), prof.
5 Alexandre Marino Costa (PROGRAD), Ana Luísa Berti(representante discente), prof. Guilhemle
6 Emani Vieira (DEPS/CTC), Pedro Luiz Manique Barreto (PRAE) e prof. Rogerio Tadeu de Oliveira
7 Lacerda (CAD/CSE), todos sob a presidência do primeiro. Estavam ausentes: prol'. Evelize Welzel
8 (CAD/CSE) e Gabriel Brolezzi(representante discente). Havendo número legal, o presidente
9 cumprimentou a todos e deu início à sessão. Em seguida, passou-se à apreciação da ordem do dia.

10 Colocou em discussão e votação a pauta do dia, que foi ap/"ovadapor z/nan/cidade. Item 1. Apreciação
11 de parecer - Processo n' 23080.015001/2011-72: Projeto de Criação de Empresa Júnior no
12 curso de graduação em Psicologia da UFSC. Prof. Alexandre questionou o motivo pelo qual o
13 referido processo de criação da EJ do curso de Psicologia ainda estava em trâmite, pois disse que
14 quando fez parte do CGEJ pela primeira vez, alguns anos atrás, já havia realizado relatoria sobre a
i5 mesma matéria. Prof. Rogério Bastos explicou o que ocorreu desde então e que a acriação da EJ
16 ainda não foi aprovada, portanto, decidiu avocar o processo para que o Comitê possa emitir um
17 parecer visando dar celeridade ao processo, no entanto, o representante discente, Gabriel Brolezzi.
i8 designado na reunião anterior, como o responsável em elaborar esse documento, não pode se fazer
i9 presente, o que impossibilita o encaminhamento da matéria. Prof. Rogério Bustos enfatizou a
20 importância da presença de todos os membros do CGEJ na próxima reunião, para que o processo
21 possa ser devolvido ao Colegiado do Curso de Psicologia. Item 2. Processo n' 23080.049714/2014-
22 82: Regulamentação da Empresa Júnior de Engenharia de Produção. Prof. Guilherme Vieira
23 disse que foi necessário encaminhar o processo ao Coordenador de Curso que designou um novo
24 parecerista para a matéria. Portanto, aguardará a juntada de documentos para posterior envio ao CGEJ.
25 Nada mais havendo a registrar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
26 sessão, da qual, eu, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz, secretária deste comité, lavrei a presente
27 ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. Florianópolis, 07 de junho de 20 17.aprovada, será assinada por mim e pelo presidente
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ATA N' 4 DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNivERsiDADE FEDERAL DE SANTA CATARnqA

Ata da 2' Reunião Extraordinária do Comitê
Gestor das Empresas Juniores da Universidade
Federal de Santa Catarina, realizada no dia 16 de
agosto, às 14h na sala de reuniões da Pró-
Reitoria de Extensão (Reitoria Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1 Aos dezasseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na sala de reuniões da
2 Pró-Reitoria de Extensão, Reitoria Prédio 2 da UFSC reuniu-se o Comité Gestor das Empresas
3 Juniores da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado por meio da Convocação n'
4 4/2017/CGEJ. Estavam presentes: prof. Rogério Cid Bastos (Pró-Reitor de Extensão), prof.
5 Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira (PROGRAD) e prof. Guilherme Emana Vieira (DEPS/CTC),
6 todos sob a presidência do primeiro. Estavam ausentes: Ana Luíza Berti(representante discente),
7 prof'. Evelize Welzel (CAD/CSE), Gabriel Brolezzi(representante discente), prof. Pedro Luiz
8 Manique Barreto (PRAE) e prof. Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda (CAD/CSE). Não havendo
9 quórum, o presidente cumprimentou a todos e infomiou que não havia número legal de membro

10 presentes, portanto deu por encerrada à sessão. Nada mais havendo a registrar, o presidente
li agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Gabriela Cordeiro de
12 Oliveira Squariz, secretária deste comitê, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por
13 mim e pela presidente. Florianópolis, 16 de agosto de 2017.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DO REITOR
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LAMA TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-9661

E-mail; aablnele@ reitoria . ufsc. br

ATA N' 5 DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARnqA

Ata da 3' Reunião Ordinária do Comitê Gestor
das Empresas Juniores da Universidade Federal
de Santa Catarina, realizada no dia 13 de
setembro, às 14h na sala de reuniões da Pró-
Reitoria de Extensão (Reitoria Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1 Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, às 14h, na sala de reuniões da Pró-
2 Reitoria de Extensão, Reitoria Prédio 2 da UFSC, reuniu-se o Comitê Gestor das Empresas Juniores
3 (CGEJ).da Universidade Federal de Santa Catarina, convocado por meio da Convocação n'
4 5/2017/CGEJ. Estavam presentes: prof'. Graziela De Lula Canto (Pró-Reitora de Extensão em
5 exercício), prof. Alexandre Guilhemte Lenzi de Oliveira (PROGRAD), Ana Luísa Delcor e Bruna
6 Peter Rosa (representantes discentes), prof. Guilherme Emani Vieira (DEPS/CTC) e prof. Rogerio
7 Tadeu de Oliveira Lacerda (CAD/CSE), todos sob a presidência da primeira. Estavam ausentes:
8 prof'. Evelize Welzel (CAD/CSE) e Pedro Luiz Manique Barreto (PRAE). Havendo número legal, a
9 presidente em exercício, cumprimentou a todos e deu início à sessão. Em seguida, passou-se à

10 apreciação da ordem do dia. Colocou em discussão e votação a pauta do dia, que foi aprovada /20r
1 1 z/nan/mfdade. Item 1. Apreciação de parecer - Processo n' 23080.01500]/2011-72: Projeto de
12 Criação de Empresa Júnior no curso de graduação em Psicologia da UFSC. Prof' Graziela
i3 explicou que o relator do processo, o representante discente Gabriel Brolezzi, não pode se fazer
i4 presente na reunião e enviou uma justificativa que relata a sua impossibilidade de permanência no
15 CGEJ devido a suas atividades acadêmicas, prof' Graziela ainda explicou que o representante
]6 discente não possuía portaria até o momento devido à falta de indicação formal que deveria ter sido
17 realizada pela FEJESC e comentou que o relato, elaborado pelo Gabriel, não possui um parágrafo de
18 conclusão para que os demais membros possam votar a favor ou contra. Diante das informações
]9 apresentadas, prof' Graziela colocou o assunto em discussão. Prof. Alexandre Lenzi disse que o mais
20 adequado, tendo em vista o histórico do processo, é de que seja solicitado vistas do processo por
2i algum membro do CGEJ e que o novo relato sqa apresentado dentro do prazo de 48 horas em
22 reunião extraordinária com data previamente definida, para que não ocorram problemas relacionados
23 à falta de guórz/m. Os demais membros do Comitê concordaram com o encaminhamento proposto
24 pelo prof. Alexandre Lenzi e reforçaram que diante do histórico do processo, é necessário o máximo
25 de transparência em todas as decisões e encaminhamentos dados. Portanto, ficou acordado que a
26 reunião extraordinária ocorrerá no dia 15.09 às 14h na Sala de Reuniões da PROEX e terá como
27pauta somente o processo em questão. Item 2. Designação de relator -- Processo n'
28 23080.039251/2015-21 : Abertura de Empresa Júnior de Enfermagem: prof' Graziela fez um breve
29 relato do que trata o processo e que o relator deve apenas fazer uma conferência se os documentos que
30 foram anexados estão de acordo com o solicitado no último relato do CGEJ e de acordo com a Resolução
3 1 n' 90/Cun/2017. Prof. Guilherme Vieira se disponibilizou em realizar o relato e picou acordado que este
32 será apresentado na próxima reunião ordinária do CGEJ, prevista para o Óia 6 de dezembro. Nada mais
33 havendo a registrar, a presidente agradeceu a presença de todos e deqlpb' encerrada a sessão, da qual,

@
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ATA N' 6 DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE GESTOR DAS EMPRESAS
JUNIORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da 3' Reunião Extraordinária do Comítê
Gestor das Empresas Juniores da Universidade
Federal de Santa Catarina, realizada no dia 15 de
setembro, às 14h na sala de reuniões da Pró-
Reitoria de Extensão (Reitoria, Prédio 2), da
Universidade Federal de Santa Catarina.

9 presidente em exercício, cumprimentou a todos e deu início à sessão. Em seguida, colocou em

.: .:r :Hl:il;lH:SMIH:l$HH !ÜK ll
13 processo, a representante discente Bruna Peter Rosa, que realizou a leitura do seu relato. Prof'
i4 Graziela Canto colocou o assunto em discussão. Ocorreram questionamentos acerca do devido
i5 encam nhamento do processo após a sua tramitação pelo CGEJ. Prof. Pedro Manique disse que é
ió necessário o processo voltar pam o colegiado do curso de Psicologia, tendo em vista que este fora
, .,17 avocado pelo presidente do CGEJ, prof Rogério Bastas. Prof. Rogerio Lacerda ressaltou que, além
18 de aprovar o parecer da relatora, o CGEJ deveria se manifestar no sentido de dar maior celeridade ao
i9 processo Prof' Graziela Canto disse que, primeiramente, o Comitê precisa votar pela aprovação ou
. .20 não do relato apresentado e na sequência, poderia sugerir, através do registro em ata, ao Presidente
2i do CGEJ, o encaminhamento do processo. Em votação. O relato foi aprovado por unanimidade.
22 Ficou acordada a seguinte sugestão de encaminhamento do processo, a ser analisada pelo Presidente do
23 CGEJ: "Nos termos da Lei n' 9784/99, solicitamos que o Presidente do CGEJ avalie a possibilidade de
24 encaminhar o referido processo díretamente ao Reitor." Nada mais havendo a registrar, a presidente
25 agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Gabriela Cordeiro de
2õ Oliveira Squariz, secretária deste comitê, livrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por
27 mim e pela presidente. Florianópolis, 15 de setembro de 2017. ''


