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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENSINO DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS 
 

ATA 07/03/2019 

Aos sete  (07) dias do mês de março (03) de dois mil e dezenove (2019), às dez horas (10h00min), no 

Laboratório 215 do segundo andar do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro 

Centro Histórico desta capital, foi realizada reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de 

Ensino, cuja pauta foi encaminhada para os membros da comissão por e-mail expedido pelo 

Presidente desta Comissão. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente da Comissão, Fabio 

Yoshimitsu Okuyama e dos membros: Clarissa de Godoy Menezes, Cristina Simões Costa e Tanisi 

Pereira de Carvalho. Ausência Justificada do servidor Emmanuel de Bem, que se encontra em férias. 

Passou-se à apreciação da pauta. Item 1 - Homologação das propostas submetidas ao edital 

066/2018, complementar ao edital IFRS 088/2018. O presidente informou sobre as propostas a 

serem avaliadas, utilizando o formulário de homologação constante no edital 88/2018. Os membros 

da comissão acessaram as propostas submetidas ao endereço eletrônico definido no edital para 

proceder com as homologações. Cada projeto foi avaliado por dois membros da comissão. O projeto 

que não cumpria os requisitos para homologação foi revisado por todos os membros presentes para 

confirmar a não homologação. Foram homologados os projetos: Atelier de Carlitos e Ahsoka: 

desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de Administração; Laboratório de Apoio 

Didático em Biologia e Biotecnologia (LAD – BIO); Laboratório de Preservação de Acervos 

Bibliográficos: dinamizando ações didático- pedagógicas - 2019; Laboratório Didático (LAD) de 

Segurança do Trabalho; Monitoria em atividades práticas desenvolvidas nas disciplinas do curso 

técnico em Biotecnologia e Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química; Promoção do 

Ensino de Boas Práticas através da implementação do Manual de Boas Práticas nos Laboratórios de 

Panificação e Confeitaria do IFRS-Campus Porto Alegre. Não homologado o projeto: Laboratório de 

Apoio Didático de Língua Portuguesa – (LAD de Português), Não atendeu ao item 7.1.5 do Edital 
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PROEN 082/2018. Em função da não homologação do projeto por ausência de documento, a 

comissão autorizou o presidente a indeferir eventual recurso que não traga fatos novos, sem a 

necessidade de realizar nova reunião. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Comissão declarou 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Fabio Yoshimitsu Okuyama, presidente da comissão, lavrei 

a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, 

sete dias do mês de março de dois mil e dezenove. 
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