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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, na sala virtual da Direção

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

pela Portaria nº 11 de 13 de novembro de 2020. A reunião ocorreu por videoconferência em virtude da

realização do trabalho remoto durante o período de suspensão das atividades letivas no IFRS.

Fizeram-se presentes os membros Giovane Rodrigues Jardim, diretor de ensino e presidente da CAGE,

Everton Farina, Valéria Lessa, Keila da Rosa, Keila Nichelle, Marlova Balke, Daniela Mores, Régis

Nogara dos Reis, Andressa de Freitas e Alessandra Tonin Incerti. Também participaram a coordenadora

de ensino, Denise Olkoski e a servidora do setor pedagógico Juliana Girotto. A reunião contou com as

seguintes deliberações: 1) Aprovação dos Relatórios Finais dos Bolsistas de Ensino e dos

Relatórios das Atividades de Ensino vinculados ao Edital PROEN/IFRS nº 68/2019 e ao Edital

Complementar nº 58/2019: a comissão avaliou e aprovou os seguintes relatórios finais dos bolsistas

de ensino e relatórios das atividades de ensino entregue pelos coordenadores dos projetos e cadastrados

no SIGProj: IFRS Fashion, da professora Priscila Gil Wagner e bolsista Yolanda Silveira Fernandes;

Educação e inclusão: implementando ações pedagógicas no IFRS – Campus Erechim, da servidora

Juliana Carla Girotto e bolsistas Caroline Amaral e Luana Ulkoski; Educação ambiental e iniciação

científica no ensino de biologia, da professora Denise Olkoski e bolsistas Eduardo Saccomori e Shaiane

Boesing Rodrigues Borges. 2) Aprovação do Relatório de Ensino submetido ao Edital

PROEN/IFRS nº 69/2019 - Fluxo Contínuo 2020 até março 2021– a comissão aprovou o seguinte

relatório de projeto cadastrado no SIGProj- edital de fluxo contínuo 2020 avaliado por membros da

CAGE à distância e referendados pelos membros da CAGE presentes nesta reunião: Design de Moda

para a Sustentabilidade: atuação no 2º Ciclo de APNPs, coordenado pela professora Andréia Mesacasa.

3) Análise do Formulário de Avaliação Final da Monitoria e Formulário de Auto Avaliação do

Monitor: com o encerramento da monitoria, foi entregue pelo orientador o formulário de avaliação
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final da monitoria e o formulário de auto avaliação por parte do monitor, sendo que foi avaliado e

aprovado pelos membros da CAGE o seguinte relatório: Física, orientadora Kelly de Carvalho

Teixeira, monitor, Luis Henrique Brum. 4) Edital Bolsas de Ensino-PIBEN 2021: A pedagoga

Daniela informou sobre a publicação do Edital nº 13 de 27/04/2021 complementar ao edital da reitoria

do IFRS, Edital nº 17 de 18/03/2021, retificado em 22/03/2021 o qual refere-se às Bolsas de Ensino

2021. Disse que foram submetidos ao edital quatro projetos, todos homologados por atenderem aos

requisitos.Entre os projetos submetidos, o projeto da professora Valéria Lessa agregará as atividades de

desenvolvimento do projeto, mais a monitoria acadêmica de Matemática, conforme proposta debatida

na reunião passada. Após a avaliação externa, a classificação dos projetos ficou assim definida,

considerando a pontuação atribuída pelos avaliadores: 1º projeto cadastrado no SIGProj sob nº

369156.2077.73027.09052021, Construção de um e-book: Uma abordagem interdisciplinar no ensino do

desenho e da modelagem do vestuário, coordenadora Raquel de Campos; 2º projeto cadastrado no

SIGProj sob nº 368828.2077.191169.30042021, Espaços de Ensino e Aprendizagem da Matemática:

Laboratório Virtual e Monitoria Acadêmica, coordenadora Valéria Lessa; 3º projeto cadastrado no

SIGProj sob nº 369200.2077.90391.10052021, Educação e inclusão: implementando ações pedagógicas

no IFRS – Campus Erechim, coordenadora Juliana Girotto; 4º projeto cadastrado no SIGProj sob nº

369212.2077.326903.10052021, Educação ambiental e iniciação científica no ensino de Biologia,

coordenadora Denise Olkoski. Ao todo, os projetos classificados demandam cinco bolsas de ensino,

todas de dezesseis horas semanais, as quais requerem o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de

investimento do campus para todo o período de vigência das bolsas, de 19/07 até 19/01/22. Sobre a

seleção dos bolsistas de ensino, no dia 07/06 foi publicado o Edital nº 18, estando conforme o

cronograma, no período de inscrições dos estudantes interessados nas vagas disponibilizadas. 5) Edital

de Monitoria 2021: Considerando a necessidade de publicação do edital para as vagas de Monitoria,

foram consultados os professores sobre as demandas. O retorno desta consulta demonstrou a

necessidade de nove vagas de Monitoria, assim distribuídas: Física, orientadora Kelly de Carvalho

Teixeira, monitor de 8 horas semanais para o ensino médio, e monitor de 16 horas semanais para os

outros cursos; Química, orientadora Andressa Sausen de Freitas, monitor de 8 horas semanais;
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Operações Unitárias, orientadora Cristiane Reinaldo Lisboa, monitor de 16 horas semanais;

Desenvolvimento de Web, orientador Ernani Gottardo, monitor de 16 horas semanais; Filosofia,

orientador Giovane Rodrigues Jardim, monitor de 16 horas semanais; Ensino remoto, orientadora

Denise Olkoski, três monitores de 16 horas semanais, sendo um para o ensino médio, um para o técnico

subsequente e um para os cursos superiores. A minuta do edital foi debatida, especialmente o

cronograma, acordando-se a publicação no dia 11/06. Ao todo, as vagas de monitoria demandam o

valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) de investimento do campus para todo o

período de vigência, que assim como as bolsas de ensino iniciarão em 19/07 e prosseguirão até

19/01/22. O valor total unindo-se às bolsas dos projetos de ensino e as bolsas de monitoria demandarão

ao campus R$ 31.2600,00 (trinta e um mil e duzentos reais) do orçamento, ficando abaixo dos R$

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) disponíveis. Foi mencionado pelo diretor Giovane a possibilidade

de alteração do Regulamento da Monitoria, podendo os servidores técnicos administrativos também

demandarem vagas de monitoria, pois vários se envolvem em projetos importantes para o campus,

podendo contribuir da mesma forma com a Monitoria. 6) Assuntos gerais: Foi socializado com os

membros da CAGE que nenhum servidor ou estudante tem pendência em relação aos projetos de

ensino. Sobre a certificação das ações, os certificados previstos para serem emitidos estão sendo

elaborados, cadastrados no sistema e enviados aos participantes. Não havendo mais nada a tratar, eu

Daniela Mores, lavrei a presente ata, que será lida e aprovada pelos presentes. Erechim/RS, 09 de junho

de 2021.

___________________________
Giovane Rodrigues Jardim
Presidente da CAGE do IFRS-campus Erechim

_______________________________
Daniela Mores
Pedagoga e membro da CAGE do IFRS- campus Erechim
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