
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas, aconteceu uma reunião da 1 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino (CAGE) constituída pela Portaria nº 49 de 02 de março 2 

de 2020. A reunião ocorreu por videoconferência em virtude da  realização do trabalho remoto durante 3 

o período de suspensão das atividades letivas no IFRS, de acordo com as Portarias n° 281, de 13 de 4 

março de 2020 (revogada; suspensão das atividades letivas em todos os campi do IFRS com início 5 

em 16 de março de 2020); Portaria n° 286, de 17 de março de 2020 (revogada); Portaria n° 288, de 6 

19 de março de 2020 (vigente) e Instrução Normativa nº 1 de 1º de abril de 2020. Fizeram-se 7 

presentes os membros Giovani Rodrigues Jardim, Andressa de Freitas, Andréia Mesacasa, Alessandra 8 

Incerti, Everton Farina, Daniela Mores, Thales Pierosan, Valéria Lessa, Marlova Balke, Keila 9 

Nicchelle e Monalise Meregalli, para tratar da seguinte pauta: 1) Classificação dos projetos de 10 

Ensino submetidos ao Edital IFRS nº 68/2019 e Edital Complementar do Campus Erechim nº 11 

58/2019 (Edital de Bolsas de Ensino 2020): Foram submetidos e homologados os projetos 12 

cadastrados no SIGproj intitulados: Ciência e Arte em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal; 13 

Educação e inclusão: implementando ações pedagógicas no IFRS – Campus Erechim; Design de 14 

moda para a sustentabilidade: integrando saberes nos cursos das áreas de moda e vestuário do IFRS 15 

– campus Erechim; IFRS Fashion; Planejamento e Construção do Laboratório (físico e virtual) de 16 

Matemática do IFRS – Campus Erechim; Intervenções artísticas no IFRS – Campus Erechim; 17 

Leituras e estudos orientados em ciências humanas; Transformando o Laboratório de Física do IFRS 18 

Campus Erechim; Tecnologia e matemática: o desenvolvimento de ferramentas computacionais para 19 

auxiliar o ensino de matemática; Educação ambiental e iniciação científica no ensino de Biologia; 20 

Estratégias de aprendizagem: caminhos para um estudo eficiente. Todos os projetos foram enviados 21 

para avaliadores ad hoc, conforme o cronograma previsto no edital, para avaliação no período de 19 22 

de março até 02 de abril do corrente ano. No entanto dos onze projetos a serem avaliados, nessa data, 23 

apenas três projetos tiveram suas avaliações realizadas por dois avaliadores conforme orientam os 24 

Editas nº 68/2019 e 58/2019. Considerando essa situação, a CAGE opta por prorrogar o prazo de 25 

avaliação para o dia 17 de abril, consequentemente prorrogando a classificação final para nova data 26 

a ser definida.  Como a reunião ocorreu remotamente acordou-se que o item seis do Formulário de 27 

Avaliação dos Projetos (Anexo VI do Edital nº 68/2019) será avaliado pelos membros da CAGE 28 

através do envio da documentação e retorno da mesma por e-mail. O item seis avalia a relação dos 29 
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projetos com os componentes curriculares dos cursos, sendo mais acessível a análise pela CAGE que 30 

conhece os cursos com mais propriedade que os avaliadores externos. Não havendo mais nada a tratar, 31 

eu, Daniela Fátima Mariani Mores, lavrei a presente ata, à qual será anexada a lista de presença. 32 

Erechim/RS, 06 de abril de 2020. (A via original encontra-se assinada). 33 


