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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino – CAGE 

 

ATA Nº 02/2020 

 

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

Ensino – CAGE correspondente às reuniões do dia nove de março de dois mil e vinte 

(09.03.2020) e do dia doze de março de dois mil e vinte (12.03.2020), ambas com início às 

13h e 30min no laboratório de informática 208 do IFRS, Campus Porto Alegre. Estiveram 

presentes na primeira reunião citada a Diretora de Ensino Márcia Bündchen (designada 

presidente da CAGE conforme registro na Ata 01/2020 e, nesta reunião atuando como 

secretária para fins de registros), as representantes do segmento docente, Clarissa de 

Godoy Menezes, Cristina Simões da Costa e Tanisi Pereira de Carvalho, os representantes 

do segmento técnico-administrativo, Gabriel Fernandes Silveira e Luciane Fernandes. 

Renata Geni Barbosa Martins justificou sua ausência, pois estava trabalhando no 

laboratório de panificação. A pauta tratou da análise dos recursos decorrentes da 

publicação do resultado preliminar das propostas homologadas dos projetos do Programa 

Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN) submetidos ao EDITAL campus Porto Alegre Nº 

60/2019, complementar ao EDITAL IFRS n° 068/2019 - Bolsas de Ensino 2020. Não houve 

recebimento de recursos até as 12h do dia 09.03.2020, conforme cronograma do referido 

edital. O recurso interposto pela professora Regina Felisberto, foi recebido fora do prazo, e 

portanto não foi analisado. Após a deliberação pela publicação do resultado final das 

propostas homologadas no site do campus,  os presentes se dedicaram à organização do 

material para envio dos projetos para análise dos avaliadores ad hoc e posterior 

acompanhamento das avaliações para fins de homologação da classificação dos projetos 

do Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN). Na segunda reunião citada, 

estiveram presentes a Diretora de Ensino Márcia Bündchen, as representantes do 

segmento docente, Clarissa de Godoy Menezes e Cristina Simões da Costa, as 

representantes do segmento técnico-administrativo, Renata Geni Barbosa Martins e 

Luciane Fernandes. Na ocasião, foi realizado um estudo do formulário de avaliação das 

propostas e definição de critérios para análise de projetos. Nada mais havendo para o 
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momento, eu, Márcia Bündchen, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 

demais presentes. 

 

 

Nome Assinatura 

Clarissa de Godoy Menezes  

Cristina Simões da Costa  

Gabriel Fernandes Silveira  

Luciane Fernandes  

Márcia Bündchen  

Renata Geni Barbosa Martins  

Tanisi Pereira de Carvalho  

 


