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Reunião Extraordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 17/2020 

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

Ensino, no dia dezessete de julho de dois mil e vinte (17.07.2020), correspondente à décima 2 

sétima reunião do semestre, sendo a segunda extraordinária, que teve início às dez horas, 3 

realizada de forma remota, por meio da plataforma webconf. Estiveram presentes os 4 

membros da Comissão representantes técnico-administrativos Renata Geni Barbosa 5 

Martins, Gabriel Fernandes Silveira e Cíntia Kuklinski, que secretariou a reunião para fins 6 

de registro e elaboração da ata, e os membros docentes Márcia Bundchen, presidente da 7 

comissão, Clarissa de Godoy Menezes, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, Cristina Simões 8 

Costa e Tanisi Pereira de Carvalho. Além disso, estiveram presentes os coordenadores de 9 

projetos de ensino Andreia Modrzejewski Zucolotto, Bianca Smith Pilla, Jaqueline Cunha, 10 

Juliana Schmitt de Nonohay, Ioli Gewehr Wirth, Karin Tallini, Lizandra Brasil Estabel, 11 

Pablo Alberto Lanzoni e Odoaldo Rochefort. O professor Paulo Artur Konzen Xavier de Mello 12 

Silva justificou ausência. A pauta foi o esclarecimento de dúvidas relacionadas à retomada 13 

das atividades previstas a serem realizadas de forma exclusivamente não presencial, de 14 

acordo com o novo cronograma do edital de fomento interno, elaborado a partir do ofício 15 

circular quatro (04), publicado em conjunto pela PROEN, PROEX e PROPPI. A presidente 16 

da CAGE esclareceu que os coordenadores serão consultados, e que terão até o dia vinte 17 

e dois (22) de julho para posicionarem-se a respeito da possibilidade da execução das 18 

atividades previstas nos projetos de forma exclusivamente não presencial. A professora Ioli 19 

Wirth e o professor Pablo Lanzoni perguntaram a respeito das adequações dos projetos, e 20 

a presidente respondeu que o projeto deve ser modificado da maneira mais sutil possível, e 21 

ponderou que, dependendo da natureza do projeto, caso venha a ser adotado o ensino 22 

remoto, os projetos poderiam ser vinculados a esse tipo de atividade, com algumas 23 

adaptações metodológicas. A presidente então esclareceu as perguntas presentes no ofício, 24 

e respondeu a pergunta da professora Ioli Wirth,  a qual questionou se seria possível, para 25 
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seu projeto de monitoria, iniciar seu projeto envolvendo o bolsista na adaptação da disciplina 26 

para o ensino remoto, e se, caso o ensino remoto não se efetive, o bolsista poderia fazer a 27 

parte da prática em um projeto de extensão. A presidente da CAGE respondeu que 28 

considera que isso poderia ser feito. Ressaltou que o bolsista deve ter a capacidade ou ser 29 

capacitado para realizar as atividades remotas que lhe serão requeridas. Em seguida, 30 

perguntou se algum dos professores se considerava impedido de realizar as atividades de 31 

seus projetos de forma remota, e alguns professores responderam que necessitavam refletir 32 

a respeito antes de responder. A presidente reforçou a ideia de que não se deve pensar em 33 

desvirtuar a natureza dos projetos. A professora Andreia Zucolotto perguntou sobre os 34 

prazos novos, e a presidente respondeu que o novo cronograma foi publicado no site do 35 

IFRS, e o link para essa publicação foi disponibilizado no espaço de bate papo virtual da 36 

sala de reuniões. A presidente da CAGE, diretora de Ensino Márcia Bündchen, esclareceu 37 

que a CAGE irá elaborar o edital de seleção dos bolsistas, e que os coordenadores enviarão 38 

os critérios de seleção, a medida que optarem por realizar as atividades remotamente. Além 39 

disso, lembrou que também será divulgada a classificação final das propostas com o valor 40 

do recurso disponibilizado para cada ação. Por fim, informou que todas as propostas foram 41 

contempladas com bolsistas. Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, 42 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 43 

Nome Assinatura 

Andreia Modrzejewski Zucolotto  

Bianca Smith Pilla   

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Cláudia do Nascimento Wyrvalski  
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 44 Cristina Simões Costa  

Gabriel Fernandes Silveira  

Ioli Gewehr Wirth  

Jaqueline Cunha   

Juliana Schmitt de Nonohay   

Karin Tallini  

Lizandra Brasil Estabel   

Márcia Bündchen  

Odoaldo Rochefort  

Pablo Alberto Lanzoni  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  


