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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
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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. ''


