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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 22/2020 

A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de 1 
Ensino, no dia treze de agosto de dois mil e vinte (13.08.2020), correspondente à vigésima 2 

segunda reunião do semestre, que teve início às dez horas, realizada de forma remota, por 3 
meio da plataforma webconf. Estiveram presentes a técnico-administrativa Cíntia Kuklinski, 4 
que secretariou a reunião para fins de registro e elaboração da ata, e os membros da 5 
comissão Márcia Bündchen, presidente da comissão, Clarissa de Godoy Menezes, Cláudia 6 

do Nascimento Wyrvalski, Cristina Simões Costa e Tanisi Pereira de Carvalho. A pauta foi 7 
a listagem, para publicação, dos resultados edital nº 14/2020, de seleção de estudantes 8 

bolsistas de Ensino do Campus Porto Alegre. Iniciaram listando os professores que ainda 9 
não haviam enviado os resultados, organizando o contato que fariam com eles para solicitar 10 
o envio. A diretora mencionou uma questão da professora Andréia Modrzejewski Zucolotto, 11 

segundo a qual havia, em seu projeto, a previsão de ter um bolsista do curso Técnico em 12 

Química e um bolsista da Licenciatura em Ciências da Natureza. No entanto, a docente 13 
relatou que nenhum aluno do referido curso técnico atendeu aos critérios para a seleção. 14 
Perguntou, então, se poderia selecionar apenas bolsistas o curso de Licenciatura em 15 

Ciências da Natureza. A diretora descreveu que orientou a professora supracitada a 16 
organizar a classificação dos alunos selecionados por ordem, independentemente de curso, 17 

lembrando que, no edital de seleção para o projeto, está escrito que o aluno selecionado 18 
poderia ser do curso Técnico em Química ou de Licenciatura em Ciências da Natureza. 19 
Posteriormente, ponderaram, sobre o plano de atividades, em editais futuros, em verificar 20 

para que este não seja réplica do plano de trabalho. Por fim, a diretora solicitou a 21 
padronização do documento com os resultados de seleção de bolsistas por parte da 22 
secretária, e a revisão final por parte dos membros da CAGE, para antes de sua publicação. 23 

Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai 24 
assinada por mim e pelos demais presentes. 25 

Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Cláudia do Nascimento Wyrvalski  

Cristina Simões Costa  
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Márcia Bündchen  

Tanisi Pereira de Carvalho  


