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Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino

ATA nº 15/2021

A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino, no dia
vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um (28.07.2021), correspondente à décima quinta reunião
do ano, que teve início às quatorze horas, realizada de forma remota, por meio da plataforma
Google Meet. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: as docentes Aline
Grunewald Nichele, Clarissa de Godoy Menezes, Karen Selbach Borges e Márcia Bundchen, os
membros técnicos administrativos Gabriel Fernandes Silveira, Cíntia Kuklinski, Marlon Eduardo da
Silva, Rosangela Carvalho da Rosa, Filipe Xerxeneski da Silveira, e os membros discentes Andréia
Maria Ambrosio de Souza Accordi, Rafael de Borba Costa e Kênya Silvia dos Santos Moraes. As
pautas foram o acolhimento dos novos membros e a continuidade da organização e demandas
da CAGE. A presidente iniciou dando as boas-vindas aos novos membros da CAGE, e
posteriormente todos se apresentaram. A presidente solicitou que os membros enviem
justificativas quando for necessário se ausentar e que combinem para que o suplente esteja
presente nesses casos. A presidente retomou o calendário de agendamentos das reuniões da
comissão, explicando que há necessidade de estabelecer algumas reuniões extraordinárias,
detalhando também as atividades da CAGE. A presidente mencionou o período de mandato dos
discentes, que vai até setembro, solicitando aos membros discentes que se candidatem novamente
neste mês. A respeito das atas, a presidente mencionou que as mesmas foram inseridas no drive do
e-mail da CAGE pela técnica Cíntia Kuklinski, e explicou que há atas pendentes de aprovação,
aceitando a sugestão da professora Clarissa Menezes para que seja feita uma reunião
extraordinária para que as leiam e aprovem, e marcaram essa reunião extraordinária para o dia
onze de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos. Combinaram que as
reuniões ocorrerão regularmente às treze e trinta, e que nos dias em que a discente Andreia
Ambrosio tiver aula concomitantemente a esse horário a reunião será marcada para ocorrer em
horário posterior à conclusão da sua aula, às quinze horas e trinta minutos. A respeito das atas, a
presidente elaborou um fluxograma que compartilhou em tela com os presentes, a partir do qual
ficou estabelecido o prazo de uma semana para redação da ata de cada reunião, por parte da
técnica Cintia Kuklinski, que disponibilizará o documento no drive do e-mail da CAGE, com prazo de
mais uma semana, a partir do upload da ata no drive, para que os membros leiam e aprovem o
documento, além de registrarem considerações e solicitações de alterações, nesse período, as
quais serão verificadas e efetivadas pela técnica Cíntia Kuklinski. Para fins de organização,
estabeleceram que haverão duas pastas no drive, uma para as atas em análise e outra para que as
já aprovadas. Estabeleceram que as contribuições serão feitas de forma destacada, como
comentários, no texto da ata disponibilizada. A presidente disponibilizou os dados necessários para
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que os membros façam login nos e-mails da CAGE. A presidente retomou que os membros que já
estavam trabalhando na comissão deverão apreciar os retornos dos coordenadores a respeito das
alterações nos projetos, realizando o fechamento dos relatórios na próxima reunião, e a professora
Clarissa Menezes explicou que criou um marcador para esses retornos no e-mail. A presidente
também mencionou o uso do Moodle para o envio dos atestados de frequência, que será
elaborado pelas professoras Karen Borges e Clarissa Menezes, explicando que no presente mês
ainda serão usados formulários para o referido envio, e que posteriormente farão uma reunião
junto aos coordenadores para esclarecer a respeito da referida mudança. 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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