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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 11/2020 

A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de 1 

Ensino, no dia três de junho de dois mil e vinte (03.06.2020), correspondente à décima 2 

primeira reunião do semestre, que teve início às quatorze horas, realizada de forma remota, 3 

por meio da plataforma google meet. Estiveram presentes os membros da Comissão 4 

representantes técnico-administrativos Gabriel Fernandes Silveira, Renata Geni Barbosa 5 

Martins e Cíntia Kuklinski, que secretariou a reunião para fins de registro e elaboração da 6 

ata, e os membros docentes Clarissa de Godoy Menezes, Cristina Simões da Costa e Tanisi 7 

Pereira de Carvalho. A diretora de ensino, Márcia Bündchen, estava em outra reunião, 8 

portanto tendo podido comparecer por pouco tempo ao final da reunião registrada por esta 9 

ata. A pedido da diretora, o grupo ficou de estabelecer quem seria a presidente da reunião, 10 

e os participantes votaram na docente Clarissa de Godoy Menezes. Como a integrante 11 

Luciane Fernandes foi removida a pedido para outra instituição, deixou de ser participante 12 

da CAGE. A pauta foi a elaboração do regimento interno da CAGE. A presidente Clarissa 13 

mencionou o regimento da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão, o qual 14 

poderia ser uma das referências para elaboração do referido documento. Dessa forma, 15 

abriram o documento da CGAE e procederam sua leitura e análise, realizando as 16 

adaptações necessárias. Ponderaram em relação às atribuições do presidente, que 17 

compulsoriamente seria o diretor de ensino, considerando a sobrecarga que o cargo de 18 

direção implica e que, tendo isso em vista, as atribuições do presidente da CAGE poderiam 19 

ser divididas entre os membros. Além disso, dentre outras questões, discutiram a respeito 20 

do acompanhamento dos processos, das notificações, relatórios, regras e critérios para 21 

substituições de membros, atribuições da comissão e dos membros efetivos e suplentes e 22 

também sobre os prazos, encaminhando a elaboração do regimento para que seja 23 

continuado nas próximas reuniões. Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia 24 

Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 25 
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Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Cristina Simões da Costa  

Gabriel Fernandes Silveira  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  


