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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 12/2020 

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

Ensino, no dia dez de junho de dois mil e vinte (10.06.2020), correspondente à décima 2 

segunda reunião do semestre, que teve início às nove horas e trinta minutos, realizada de 3 

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

Comissão representantes técnico-administrativos Gabriel Fernandes Silveira, Renata Geni 5 

Barbosa Martins e Cíntia Kuklinski, que secretariou a reunião para fins de registro e 6 

elaboração da ata, e os membros docentes Clarissa de Godoy Menezes, Cláudia do 7 

Nascimento Wyrvalski, e Tanisi Pereira de Carvalho. A professora Cristina Simões Costa 8 

justificou ausência, por estar em atividades de projeto de extensão. A pauta foi a elaboração 9 

do regimento da comissão. Os membros prosseguiram a redação de onde haviam 10 

interrompido, tendo como base o regimento da Comissão de Gerenciamento de Ações de 11 

Extensão (CGAE). Discutiram, dentre outras questões, a definição de termos que constam 12 

no documento, tais como “acompanhamento”, definindo que se trata do processo que 13 

envolve, desde o recebimento do projeto, a comunicação referente a todas as etapas e os 14 

retornos necessários aos seus coordenadores, incluindo a avaliação do mesmo. Ficou 15 

combinado de fazerem a verificação do escopo do termo “políticas de ensino”. A professora 16 

Tanisi considerou a necessidade de detalhar algumas atribuições da comissão, e foi 17 

ponderado pela diretora a possibilidade de elaboração de um breve glossário para definir 18 

melhor os termos chave do regimento, ou inserir subitens ao longo do documento. A diretora 19 

registrou que as comissões permanentes serão recompostas nas eleições as quais serão 20 

convocadas no campus, e que receberam neste dia dez de junho solicitação do Conselho 21 

de Campus (Concamp), requerendo o regimento da comissão, e ficou definido que esse 22 

retorno ao Concamp será feito após a próxima reunião, dia dezessete de junho de dois mil 23 

e vinte. Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que 24 

vai assinada por mim e pelos demais presentes. 25 
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Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Cláudia do Nascimento Wyrvalski  

Gabriel Fernandes Silveira  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  


