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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 15/2020 

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

Ensino, no dia oito de julho de dois mil e vinte (08.07.2020), correspondente à décima quinta 2 

reunião do semestre, que teve início às dez horas, realizada de forma remota, por meio da 3 

plataforma google meet. Estiveram presentes os membros da Comissão representantes 4 

técnico-administrativos Renata Geni Barbosa Martins, e Cíntia Kuklinski, que secretariou a 5 

reunião para fins de registro e elaboração da ata, e os membros docentes Márcia Bundchen, 6 

presidente da comissão, Clarissa de Godoy Menezes, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, e 7 

Tanisi Pereira de Carvalho. Os membros Gabriel Fernandes Silveira e Cristina Simões Costa 8 

justificaram suas ausências por e-mail. A pauta foi a sequência da construção do regimento 9 

da CAGE. Iniciaram tratando da organização textual, especificamente da disposição dos 10 

marcadores, tais como artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Depois, procederam a revisão 11 

do conteúdo do parágrafo que diz respeito à caracterização das atribuições da CAGE, além 12 

de desmembrar e reorganizar outros parágrafos da minuta.  Especificaram que os auxílios 13 

à elaboração de editais de seleção de bolsistas se restringem às ações do campus, assim 14 

como o acompanhamento e avaliação de ações de ensino está ligada ao mesmo escopo. 15 

Discutiram questões relacionadas às diretrizes das ações de ensino, do que diz respeito aos 16 

programas de fomento, e especificaram que a promoção à capacitação dos servidores será 17 

feita no âmbito da CAGE, e não sendo uma atribuição individual a ser realizada por cada 18 

um dos membros da CAGE. Definiram a periodicidade para as reuniões da comissão, e 19 

procedimentos relacionados às convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias.  20 

Nada mais havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai 21 

assinada por mim e pelos demais presentes. 22 

Nome Assinatura 

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  
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