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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENSINO DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS 
 

ATA 13/06/2019 

Aos treze (13) dias do mês de junho (06) de dois mil e dezenove (2019), às dezesseis horas 

(16h00min), na Sala 907 do nono andar do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal 

de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro 

Centro Histórico desta capital, foi realizada reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de 

Ensino, cuja pauta foi encaminhada para os membros da comissão por e-mail expedido pelo 

Presidente desta Comissão. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente da Comissão, Fabio 

Yoshimitsu Okuyama e dos membros: Clarissa de Godoy Menezes, Cristina Simões Costa e  

Emmanuel de Bem. Justificada ausência da servidora Tanisi Pereira de Carvalho. Passou-se à 

apreciação da pauta. Item 1 - andamento das avaliações dos relatórios e organização das 

avaliações. A presidência solicitou aos membros manifestação sobre a documentação 

disponibilizada para realização das avaliações dos relatórios e sobre o fluxo e andamento das 

avaliações dos projetos. Os membros da comissão solicitaram o acesso a informações 

complementares para a realização das avaliações pendentes. A presidência sugeriu a presença da 

servidora Cinara Costa para a próxima reunião, para tratar deste assunto e esclarecer eventuais 

dúvidas. Item 2. Aprovação das atas 22/11/2018, 13/12/2018 e 07/03/2019. As atas enviadas por 

email pelo presidente foram aprovadas, com correções de forma e digitação. Item 3. Assuntos 

gerais. Os membros da comissão manifestaram a necessidade de que a comissão seja completada 

dada a ausência consecutiva dos representantes discentes e vacância de representação Técnico 

administrativa, ficando a Direção de Ensino responsável por encaminhar tal demanda à Direção 

Geral do Campus. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Comissão declarou encerrada a reunião. 

E, para constar, eu, Fabio Yoshimitsu Okuyama, presidente da comissão, lavrei a presente ata, que, 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, treze dias do mês de 

junho de dois mil e dezenove. 
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