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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino – CAGE 

 

ATA Nº 04/2020 

 

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

de Ensino – CAGE em reunião realizada remotamente pela plataforma Hangouts no 

dia vinte e seis de março de dois mil e vinte (26.03.2020), com início às 13h e 30min. 

Participaram da reunião a Diretora de Ensino Márcia Bündchen (designada 

presidente da CAGE conforme registro na Ata 01/2020 e, nesta reunião atuando 

como secretária para fins de registros), as representantes do segmento docente, 

Clarissa de Godoy Menezes, Cristina Simões da Costa e Tanisi Pereira de Carvalho, 

as representantes do segmento técnico-administrativo, Luciane Fernandes e Renata 

Geni Barbosa Martins. Ausência justificada do servidor Gabriel Fernandes Silveira, 

por motivos técnicos inerentes ao trabalho remoto (falta de luz e internet). A pauta 

tratou da organização e avaliação dos relatórios de projetos relativos ao Programa 

Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN) nos anos de 2018 e 2019. A professora 

Clarissa de Godoy Menezes realizou o levantamento e organização dos relatórios e 

documentos disponíveis no drive e no e-mail do PIBEN (piben@poa.ifrs.edu.br). 

Parte dos documentos, cujas cópias físicas encontram-se na Coordenadoria de 

Gestão de Ensino (CGE), não foram compilados neste momento de suspensão de 

atividades presenciais (Portaria n.º 281, de 13 de março de 2020 e Portaria n.º 286, 

de 17 de março de 2020). Diante da dificuldade de reunir toda a documentação 

relativa aos projetos neste momento, o encaminhamento foi de dar seguimento à 

avaliação dos relatórios de 2019, mantendo aqueles referentes ao ano de 2018 

compilados e organizados. Discutiu-se, na sequência, a certificação para bolsistas, 

coordenadores e participantes por meio do SGCE – Sistema de Gestão de 

Certificados Eletrônicos, tendo como encaminhamento certificar primeiramente os 

projetos do ano 2019 (após sua avaliação) e posteriormente, retroagir para os demais 
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anos ainda não certificados. A professora Clarissa destacou ainda a importância de 

padronizar a forma de identificar os documentos para arquivamento e posterior  

acesso. Tratou-se por fim, da necessidade de aperfeiçoamento do formulário de 

avaliação dos relatórios 2019. Para tanto, foi proposta a criação de um documento 

compartilhado no qual os membros da comissão trabalharão para definir critérios 

claros e objetivos que dialoguem com o formato e o conteúdo dos relatórios 

apresentados e atendam as normativas dos editais. A próxima reunião foi agendada 

para o dia 02 de abril de 2020, às 13h e 30 min, na plataforma Hangouts. Nada mais 

havendo para o momento, eu, Márcia Bündchen, lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

Nome Assinatura 

Clarissa de Godoy Menezes  

Cristina Simões da Costa  

Gabriel Fernandes Silveira  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  

 


