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Reunião Ordinária 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

ATA nº 20/2020 

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

Ensino, no dia trinta de julho de dois mil e vinte (30.07.2020), correspondente à vigésima 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, Gabriel Fernandes Silveira e Cíntia 5 

Kuklinski, que secretariou a reunião para fins de registro e elaboração da ata, e os membros 6 

docentes Márcia Bundchen, presidente da comissão, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, 7 

Cristina Simões Costa e Tanisi Pereira de Carvalho, além da membro discente Ana Carolina 8 

Lopes. A pauta foi a finalização da elaboração do edital de seleção de bolsistas Piben. 9 

Primeiramente, trataram sobre a necessidade de assinatura no documento por parte dos 10 

alunos, e definiram que será solicitada a assinatura digital aos discentes, ou que os mesmos 11 

fotografem suas assinaturas e, se possível, imprimam o documento. Ficou definido que os 12 

coordenadores deverão registrar em ata todas as informações relacionadas ao processo de 13 

seleção, enviando para o e-mail do Piben para fins de arquivamento no setor de ensino. 14 

Estipularam que os documentos, tais como, por exemplo, provas escritas que sejam 15 

aplicadas, devem ser mantidos arquivados pelo coordenador. Explicitaram a razão de a 16 

seleção ser realizada de forma exclusivamente remota, a saber, a suspensão de atividades 17 

presenciais no IFRS em função da pandemia por Covid 19. Estipularam no cronograma a 18 

data de envio da documentação, por parte do bolsista, ao coordenador, deixando sempre 19 

explícito que também o referido cronograma se refere especificamente ao edital de seleção 20 

de bolsistas, no qual estão trabalhando para publicação. Fizeram constar que o bolsista 21 

deverá respeitar as normas do presente edital e o disposto na resolução do Consup nº 022, 22 

que rege o Piben. Adicionaram a declaração de assiduidade e registro de frequência, como 23 

sendo o anexo nº 5, renumerando os demais anexos em razão dessa inserção.  Nada mais 24 
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havendo para o momento, eu, Cíntia Kuklinski, lavrei a presente ata que vai assinada por 25 

mim e pelos demais presentes. 26 
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Nome Assinatura 

Ana Carolina Lopes  

Cintia Faria Teixeira Kuklinski  

Cláudia do Nascimento Wyrvalski  

Cristina Simões Costa  

Gabriel Fernandes Silveira  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  


