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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 13/2020 

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

Ensino, no dia dezessete de junho de dois mil e vinte (17.06.2020), correspondente à 2 

décima terceira reunião do semestre, que teve início às nove horas e trinta minutos, 3 

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

membros da Comissão representantes técnico-administrativos 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, Cláudia do Nascimento 7 

Wyrvalski,Tanisi Pereira de Carvalho e Cristina Simões Costa. A pauta foi a continuidade 8 

da construção do regimento da comissão e a finalização do documento de resposta para o 9 

CONCAMP. Procederam a redação final do Regimento, refletindo, inicialmente, a respeito 10 

de questões relacionadas às presenças de suplentes e titulares. Logo após, trataram das 11 

regras para as votações, especificamente a respeito do peso do voto do presidente. 12 

Estabeleceram que o (a) presidente será o último a votar, cujo voto será de desempate. 13 

Também trataram da abstenção de participação em reuniões, de membro da CAGE, nos 14 

momentos específicos das reuniões que envolvam projetos relacionados a si próprio ou aos 15 

seus familiares, bem como de seu impedimento de votar a respeito dos referidos projetos. 16 

Prosseguiram a elaboração e leitura de outros itens da minuta, detalhando questões 17 

relacionadas às atas, tais como justificativas de ausências, prazo para elaboração das atas, 18 

para que sejam apreciadas pelos membros quarenta e oito horas antes de novas sessões, 19 

reformulações das atas mediante emendas, alterações ou impugnações por parte do 20 

presidente ou membros, para que sejam submetidas novamente à aprovação. A respeito da 21 

análise das ações de ensino, estabeleceram que haverá, nos formulários de avaliação dos 22 

projetos, o item “parecer”, no qual constará a aprovação ou não dos quesitos projeto. Sobre 23 

o tempo para emissão de parecer após recebimento das propostas, estabeleceram que o 24 

prazo para avaliação das propostas e relatórios será definido de acordo com o cronograma 25 
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de cada edital. Trataram também da revisão da versão final documento a ser enviado ao 26 

CONCAMP, e de uma revisão linguística, a ser  feita pela secretária, Cíntia Kuklinski, a qual 27 

esclareceu algumas dúvidas a respeito do texto, ao final da reunião.  Nada mais havendo 28 

para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 29 

demais presentes. 30 

 31 Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Cláudia do Nascimento Wyrvalski  

Cristina Simões Costa  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  


