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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino – CAGE 

 

ATA Nº 05/2020 

 

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 dois de abril de dois mil e vinte (02.04.2020), com início às 

13h e 30min. Estiveram presentes 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, os representantes do segmento técnico-

administrativo, Gabriel Fernandes Silveira e Luciane Fernandes. Renata Geni 

Barbosa Martins justificou ausência. A pauta tratou do aprimoramento do 

formulário de avaliação dos relatórios de projetos relativos Programa 

Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN) Edital IFRS nº 82/2018 – Bolsas de 

Ensino 2019. Foram discutidos e deliberados os critérios para avaliação dos 

relatórios, com base no documento previamente compartilhado no qual os 

membros da comissão trabalharam na semana anterior.  A versão final do 

formulário de avaliação dos relatórios Programa Institucional de Bolsas de 

Ensino (PIBEN) do ano de 2019 será finalizada na próxima reunião cuja data 

foi estabelecida para o dia 16 de abril de 2020, às 14h, na plataforma 

Hangouts. Como encaminhamento para a próxima reunião foram elencados: 

a) o início dos trabalhos de construção do Regimento Interno da CAGE. Para 

isso serão consultadas as minutas de Regimento Interno da CAGPPI - 

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação e da 

CGAE - Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão do campus, 

visando a harmonização dos regimentos; b) o planejamento do trabalho de 

revisão dos projetos na Plataforma do SIGPROJ. Nada mais havendo para o 
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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  

Luciane Fernandes  

Márcia Bündchen  

Tanisi Pereira de Carvalho  

 


