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Aos vinte e um  (21) dias do mês de março (03) de dois mil e dezenove (2019), às dezesseis horas 

(16h00min), na Sala de Reuniões do nono 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 

Emmanuel de Bem. Ausência Justificada do servidora Tanisi Pereira de Carvalho. Passou-se à 

apreciação da pauta. Item 1 - Classificação das propostas de projetos do Edital do Campus Porto 

Alegre 66/2018, complementar ao edital IFRS 088/2018. O presidente informou que as propostas 

de projetos não tiveram retorno dos avaliadores ad hoc, cada proposta tinha apenas uma avaliação, 

também comentou que tal situação se repetia em outros campi do IFRS em razão do número 

pequeno de avaliadores ad hoc cadastrados para avaliar este tipo de projetos no IFRS. Dada a 

impossibilidade de prosseguir a classificação sem as avaliações, a comissão orientou que a Direção 

de Ensino entrasse em contato com a Pró-Reitoria de Ensino para que orientasse como deveria ser 

o procedimento em função do problema apresentado. Também foi deliberado que os prazos do 

Edital 066/2018 deveriam ser corrigidos em função da impossibilidade de cumprir os prazos 

originais. Desta forma ficou acordado que a Direção de Ensino, deveria informar a comissão através 

de email eletrônico sobre as ações a serem tomadas, visando o andamento da etapa do edital sem 

maiores prejuízos para os projetos de ensino. 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, vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove. 
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