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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 14/2020 

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

Ensino, no dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte (24.06.2020), correspondente à 2 

décima quarta reunião do semestre, que teve início às dez horas, realizada de forma remota, 3 

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

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

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

ata, e os membros docentes Márcia Bundchen, presidente da comissão, Clarissa de Godoy 7 

Menezes, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, Cristina Simões Costa e Tanisi Pereira de 8 

Carvalho. A pauta foi a conclusão da construção do regimento da comissão. Os membros 9 

iniciaram discutindo a respeito do impedimento para participação de membros que estejam 10 

diretamente ligados a questões analisadas pela CAGE, e definiram que esse membro só 11 

não participará das apreciações, deliberações, votações, e demais etapas que digam 12 

respeito a ele ou a seus parentes próximos, não sendo impedidos de estarem em outros 13 

momentos das reuniões. Passaram a tratar da composição e atribuições da CAGE, fazendo 14 

referência ao regimento geral dos Campi do IFRS.  Além disso, ajustaram o documento a 15 

respeito das convocações para reuniões. Substituíram alguns termos nas frases, tais como 16 

“fiscalizar as ações de ensino” por “acompanhar as ações de ensino”, excluíram o item 17 

“objetivos”, por considerarem que eles já constam nas atribuições. Consideraram concluído 18 

o documento para revisão. Como encaminhamento, decidiram que cada um dos membros 19 

revisará o documento, fará anotações e trará-las para a próxima reunião.  Nada mais 20 

havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por 21 

mim e pelos demais presentes. 22 

Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  
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