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Reunião Extraordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 16/2021 

A presente ata registra os trabalhos da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino, no dia 1 

onze de agosto de dois mil e vinte e um (11.08.2021), correspondente à décima sexta reunião do 2 

ano, que teve início às treze horas e trinta minutos horas, realizada de forma remota, por meio da 3 

plataforma Google Meet. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão: as docentes Aline 4 

Grunewald Nichele, Clarissa de Godoy Menezes, Karen Selbach Borges e Márcia Bundchen, os 5 

membros técnicos administrativos Gabriel Fernandes Silveira, Cíntia Kuklinski, Marlon Eduardo da 6 

Silva, Rosangela Carvalho da Rosa, e o membro discente Rafael de Borba Costa. As pautas foram 7 

aprovação da ata da reunião anterior, necessidade de novo edital para seleção de bolsista do projeto 8 

da coordenadora Andreia M. Zucollotto, avaliação de relatório do fluxo contínuo do projeto da 9 

coordenadora Andrea Schumacher e encaminhamentos finais dos relatórios dos projetos de Ensino 10 

2020. Os membros antigos da CAGE analisaram e aprovaram as atas de número dez a quatorze, 11 

projetando para a próxima reunião a finalização da aprovação das atas restantes. Em sequência, 12 

procederam a análise e aprovação da ata da reunião imediatamente anterior, de número quinze. A 13 

presidente solicitou a antecipação da reunião ordinária agendada para o dia vinte e cinco de agosto, 14 

para o dia dezoito de agosto, e os membros concordaram. A respeito do projeto Alfabetização 15 

Científica em Ação, da professora Andrea Zucollotto, foi explicado que a bolsista selecionada 16 

solicitou desligamento do projeto, sem que haja suplente classificado a ser chamado para a vaga, e 17 

que a coordenadora perguntou se havia possibilidade de lançamento de novo edital de seleção de 18 

bolsista. A presidente considerou ser possível realizar a referida publicação, em documento 19 

elaborado a partir do modelo existente, com a adaptação necessária no cronograma, de acordo com 20 

a demanda apresentada. Os membros ponderaram a respeito da possibilidade de redistribuir bolsas 21 

quando não houver interesse de coordenadores por novo bolsista, e,  não havendo interessados, 22 

destinar adequadamente o recurso que ficar restante, ponderando, além disso, sobre a possibilidade 23 

de estabelecer um limite de número de editais de seleção lançados a partir do original, e de 24 

chamamento de bolsistas de outros projetos, destacando que é sempre relevante ter em vista o 25 

tempo que resta para desenvolvimento do projeto como um critério para que seja realizada ou não 26 

uma nova seleção. Também pensaram em estabelecer, para uma próxima edição, inscrições de 27 

bolsistas a partir Edital paralelo, em fluxo contínuo, estabelecendo então cadastro reserva, por área. 28 

Para o caso específico apresentado da professora Andreia Zucollotto, a presidente sugeriu que 29 

escrevessem para a mesma, para solicitar a confirmação de demanda, sugerindo a ela que as etapas 30 

do cronograma do Edital a ser elaborado sejam mais enxutas, e os membros concordaram com a 31 

sugestão. Passaram a tratar da avaliação do relatório do projeto de fluxo contínuo da coordenadora 32 

Andrea Schumacher, regido por Edital da Reitoria, segundo o qual os estagiários devem entregar o 33 

relatório ao coordenador, sem estabelecer modelo nem direcionamento para a CAGE. A presidente 34 

relatou que houve troca de estagiários durante o referido projeto. Sugeriu-se que seja pedido que a 35 
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certificação da publicação efetivada seja anexada ao relatório, e que fosse deliberado a respeito da 36 

entrada de bolsistas em projetos de fluxo contínuo. A presidente retomou a necessidade de avaliar 37 

relatório do projeto da professora Andrea Schumacher, e sugeriu que, para tanto, seja criada no 38 

drive do e-mail da CAGE uma pasta com todos os dados do projeto, e que a análise seja feita por 39 

uma dupla de avaliadores, composta por um membro antigo e um novo, a partir do formulário de 40 

avaliação de relatórios, com posterior socialização na próxima reunião. Os membros Gabriel Silveira 41 

e Rosangela da Rosa se voluntariaram para realizar a referida avaliação. As duplas formadas para 42 

avaliação de todos os projetos ficaram de verificar, ao longo da semana, o recebimento da 43 

documentação dos projetos, e enviar aos coordenadores e-mails solicitando o que tiver faltado. A 44 

presidente solicitou ao membro discente Rafael Costa que auxilie a divulgar junto aos seus colegas 45 

as vagas disponíveis para comporem a CAGE, incentivando que os que já estão na Comissão se 46 

candidatem novamente. A presidente retomou o projeto de criação de um módulo no moodle para 47 

a entrega dos formulários como sendo pauta para a próxima reunião.  Nada mais havendo para o 48 

momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais 49 

presentes.   50 
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Nome Assinatura 

Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi Ausente 

Cíntia Kuklinski  

Clarissa de Godoy Menezes  

Gabriel Fernandes Silveira  

Karen Selbach Borges  

Rafael de Borba Costa  

Marlon Eduardo da Silva  

Márcia Bündchen  

Rosangela Carvalho da Rosa  


