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A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino, no dia
onze de junho de dois mil e vinte e um (11.06.2021), correspondente à décima primeira reunião do
ano, que teve início às dezesseis horas, realizada de forma remota, por meio da plataforma Google
Meet. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: as docentes Márcia Bündchen,
presidente da comissão, Aline Grunewald Nichele, e Clarissa de Godoy Menezes, o membro técnico
administrativo Renata Geni Barbosa Martins, o membro discente Leonardo de Carvalho, além de
Cíntia Kuklinski, que secretariou a reunião para fins de registro e elaboração da ata. A professora
Karen Selbach Borges justificou ausência. A pauta foi a publicação dos resultados de seleção de
bolsistas e do Edital de seleção de bolsistas para apoio a projetos e programas de ensino para ações
de permanência e êxito no contexto do ensino remoto, relacionado ao Edital Proen n° 36, a ser
publicado dia 14 de junho de dois mil e vinte e um. A presidente solicitou aos membros que
realizassem a conferência do arquivo que contém a classificação dos bolsistas selecionados, bem
como as atas das seleções, enviadas pelos coordenadores, nas quais constavam os nomes dos
alunos selecionados. Dessa forma, a presidente e a professora Clarissa Menezes conferiram os
nomes e detalharam no documento situações tais como a da candidata que não compareceu à
entrevista, não tendo sido, portanto, selecionada. Especificaram na publicação que é a CAGE que
publica o resultado final da seleção de bolsistas, e não a Direção Geral. A professora Aline Nichele
observou que, em relação aos editais para bolsistas de ensino e pesquisa, talvez não houvesse
bolsistas suficientes para todas as bolsas, uma vez que muitos dos alunos se inscreveram para
vários projetos, ponderando que isso pode ter ocorrido devido ao valor da bolsa ofertada, e a
professora Clarissa Menezes considerou que seria interessante refletir para que se possa ampliar a
participação dos estudantes, buscando ajuda dos membros discentes para traçar estratégias
relacionadas, conforme indicou também a presidente. Os integrantes da comissão procederam à
revisão da redação do Edital de seleção de bolsistas para apoio a projetos e programas de ensino
para ações de permanência e êxito no contexto do ensino remoto, relacionado ao Edital da Proen
n° 36, a ser publicado dia 14 de junho, a partir de uma minuta elaborada pela presidente, a qual
explicou que a bolsa do projeto do referido Edital irá até o trinta e um de janeiro de dois mil e vinte
e dois, pois os recursos são provenientes da Reitoria, e não do Campus Porto Alegre, não
representando empecilho em relação a pagamentos relacionados a exercício de ano anterior, tendo
deduzido a vigência das duas bolsas a partir do que consta no Edital Proen n°36, a qual
compreende o período de primeiro de julho de dois mil e vinte e um a trinta e um de janeiro de
dois mil e vinte e dois. Ajustaram o texto em relação aos requerimentos, aos cursos específicos nos
quais os alunos devem estar matriculados, além de outros ajustes relacionados ao quantitativo de
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vagas e ao nome do projeto. Procederam às análises para elaboração do cronograma, consultando
também a coordenadora do projeto, Karin Tallini, para confirmar as possibilidades de organização
do mesmo. Após ter lido todos os itens da minuta e realizado os ajustes necessários, a presidente
considerou que os editais deveriam trazer os anexos no próprio documento, sendo
complementarmente apresentado em separado, para possibilitar a utilização e edição. A presidente
solicitou à servidora Cíntia Kuklinski que finalizasse a formatação do Edital revisado, e que ela o
enviasse para todos os membros da comissão, por e-mail, até às doze horas do dia quatorze de
junho de dois mil e vinte e um. Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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