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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas, na sala da Direção de Ensino do  6 

Campus Erechim do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 7 

aconteceu uma reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino (CAGE) constituída pela 8 

Portaria nº 49 de 02 de março de 2020. Fizeram-se presentes os membros conforme relação em anexo, 9 

para tratar da seguinte pauta: 1) Homologação dos projetos de Ensino submetidos ao Edital IFRS 10 

nº 68/2019 e Edital Complementar do Campus Erechim nº 58/2019 (Edital de Bolsas de Ensino 11 

2020): Foram submetidos os seguintes projetos cadastrados no SIGproj: Ciência e Arte em Tecnologia 12 

de Produtos de Origem Vegetal, protocolo 348927.1942.73030.06032020, coordenado pela 13 

professora Valéria Borszcz;  Educação e inclusão: implementando ações pedagógicas no IFRS – 14 

Campus Erechim, protocolo 348882.1942.90391.26022020, coordenado pela servidora Juliana Carla 15 

Girotto; Design de moda para a sustentabilidade: integrando saberes nos cursos das áreas de moda e 16 

vestuário do IFRS – campus Erechim, protocolo 350141.1942.215367.06032020, coordenado pela 17 

professora Andreia Mesacasa; IFRS Fashion, protocolo 347726.1942.238841.06032020, coordenado 18 

pela professora Priscila Gil Wagner; Planejamento e Construção do Laboratório (físico e virtual) de 19 

Matemática do IFRS – Campus Erechim , protocolo 350298.1942.191169.08032020, coordenado 20 

pela professora Valéria Lessa; Intervenções artísticas no IFRS – Campus Erechim , protocolo 21 

349996.1942.169584.05032020, coordenado pelo professor Giovani Rodrigues Jardim; Leituras e 22 

estudos orientados em ciências humanas, protocolo 348738.1942.169584.2502202, coordenado pelo 23 

professor Giovani Rodrigues Jardim; Transformando o Laboratório de Física do IFRS Campus 24 

Erechim, protocolo 350444.1942.328340.09032020, coordenado pela professora Kelly de Carvalho 25 

Teixeira; Tecnologia e matemática: o desenvolvimento de ferramentas computacionais para auxiliar 26 

o ensino de matemática, protocolo 350434.1942.314866.09032020, coordenado pela professora 27 

Nathália Ortiz da Silva; Educação ambiental e iniciação científica no ensino de Biologia, protocolo  28 

350362.1942.326903.09032020 coordenado pela professora Denise Olkoski; Estratégias de 29 

aprendizagem: caminhos para um estudo eficiente, protocolo 350421.1942.83276.09032020, 30 

coordenado pela servidora Fernanda Zatti. Todos os projetos foram homologados, e serão enviados 31 

para avaliadores ad hoc, conforme o cronograma previsto no edital. 2)Assuntos Gerais: A comissão 32 

foi informada que a partir dessa reunião a CAGE passa a ser composta pelo membros nomeados 33 

através da portaria nº 49 de 02/03/2020, devido a vacância de alguns estudantes, conforme destacado 34 
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na reunião do dia 28/02/2020. Ainda, a comissão analisou a simulação de gastos do orçamento para 35 

pagamento dos bolsistas de ensino e monitores, e acordou pelo pagamento mensal, considerando oito 36 

meses para a monitoria e sete meses para as bolsas de ensino. Não havendo mais nada a tratar, eu, 37 

Daniela Fátima Mariani Mores, lavrei a presente ata, à qual será anexada a lista de presença. 38 

Erechim/RS, 10 de março de 2020. (A via original encontra-se assinada) 39 


