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A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino, no dia

primeiro de setembro de dois mil e vinte e um (01.09.2021), correspondente à décima oitava

reunião do ano, que teve início às treze horas e trinta minutos, 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 Cíntia Kuklinski e Rosangela Carvalho da Rosa, e os

membros discentes Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi e Rafael de Borba Costa. O membro

Gabriel Fernandes Silveira justificou ausência por estar de férias. As pautas foram: aprovação da ata

da reunião anterior, criação de um módulo no Moodle para o envio da frequência e

encaminhamentos finais dos relatórios dos projetos de Ensino 2020. Os membros analisaram e

aprovaram a ata da reunião anterior, e a professora Karen Borges detalhou o projeto relacionado ao

uso do Moodle pela CAGE. Os membros sugeriram algumas alterações relacionadas às

nomenclaturas e à disposição dos itens na plataforma, e a presidente considerou que deverão

designar quais membros ficarão responsáveis por gerenciar o módulo. Foi reagendada a reunião de

apresentação do módulo, do dia 22 para o dia 23 de setembro, às 9 horas da manhã. A presidente

sugeriu à servidora Cíntia Kuklinski que atendesse a um curso de capacitação, oferecido pela

Reitoria, com a finalidade de capacitar-se para o uso do Moodle. A presidente destacou que foi

solicitado pelo DAP que os coordenadores enviassem até o dia 25 as declarações de atividades, e

que no edital consta que sejam enviadas até o primeiro dia útil do mês subsequente, e que, por

isso, teve uma reunião com a Diretoria de Administração (DAP), quando foi informada que a

Reitoria havia determinado referida data, para que os recursos financeiros sejam devidamente

destinados. Dessa forma, acrescentou que também deverá ser explicado tal prazo aos

coordenadores na reunião do dia 23 de setembro, e que o Edital do Piben deverá ser retificado de

acordo, ponderando que, para a pesquisa, é atribuição dos coordenadores informar caso o bolsista

esteja infrequente, sem que seja obrigatório declarar mensalmente as frequências, e que irá

consultar a Proen acerca da possibilidade de supressão do envio da declaração mensal de

assiduidade. Quanto aos encaminhamentos finais dos relatórios dos projetos de Ensino 2020, a

presidente questionou em relação à existência de pendências, e os avaliadores relataram alguns

requerimentos realizados, e também apresentaram dúvidas para encaminhamentos necessários,

tais como: se solicitariam o envio da documentação assinada pelos bolsistas após a retificação do

parecer do coordenador acerca da atuação dos mesmos ou se aceitariam a nova versão dos
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relatórios sem assinatura dos bolsistas. Foi votado que deveriam solicitar a assinatura dos bolsistas,

com o prazo até o dia dez de setembro. Por fim, leram um e-mail de estudante que manifestou

interesse em ser bolsista após o encerramento dos prazos de inscrição estabelecidos no edital de

seleção, considerando que não seria possível submeter seu pedido fora do edital. Nada mais

havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e

pelos demais presentes.

Nome Assinatura

Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi

Aline Nichele

Cíntia Kuklinski

Clarissa de Godoy Menezes

Gabriel Fernandes Silveira Ausente

Karen Selbach Borges

Rafael de Borba Costa

Márcia Bündchen

Paulo Roberto Candido Nunes Ausente

Rosangela Carvalho da Rosa
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