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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez 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 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,

Andréia Mesacasa, Daniela Mores, Régis Nogara dos Reis e Andressa de Freitas.. O presidente abriu a

reunião e passou para a pauta. justificaram a ausência os membros Alessandra Tonin Incerti e Thales

Ruan Piovezan. 1) Aprovação de Projeto de Ensino submetido ao Edital PROEN/IFRS nº 16/2021

- Fluxo Contínuo 2021/2022– a comissão aprovou os seguintes projetos de ensino cadastrados no

SIGProj- edital de fluxo contínuo 2021/2022 avaliados por membros da CAGE à distância e

referendados pelos membros da CAGE presentes nesta reunião: IFRS Fashion, protocolo nº

369832.2075.197038.01062021, coordenado pela servidora Alessandra Tonin Incerti; Design de Moda

para a Sustentabilidade: integrando saberes nos cursos das áreas de moda e vestuário do IFRS – campus

Erechim, protocolo nº 369886.2075.215367.03062021, coordenado pela professora Andréia Mesacasa;

Produtos de Panificação sem Glúten, protocolo nº 371714.2075.73030.23072021, coordenado pela

professora Valeria Borczs; Palestra disciplina de Gestão Ambiental, protocolo nº

372679.2075.363502.11082021, coordenado pela professora Diniane Baruffi; Diálogos sobre Saúde

Mental, protocolo nº 372902.2075.83276.17082021, coordenado pela servidora Fernanda Zatti;

Preparação de material didático e Monitoria para a disciplina de Mecânica dos Fluidos, protocolo nº

373562.2075.103939.10092021, coordenado pelo professor Airton Campanhola Bortoluzzi; 2°

Seminário Drop Team, protocolo nº 373648.2075.103939.14092021, coordenado pelo professor Airton

Campanhola Bortoluzzi; 2) Aprovação de Relatório de Ensino submetido ao Edital PROEN/IFRS

nº 16/2021 - Fluxo Contínuo 2021/2022– a comissão aprovou o seguinte relatório de projeto
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cadastrado no SIGProj- edital de fluxo contínuo 2020 avaliado por membros da CAGE à distância e

referendados pelos membros da CAGE presentes nesta reunião: Produtos de Panificação sem Glúten,

coordenado pela professora Valeria Borczs; Palestra disciplina de Gestão Ambiental, coordenado pela

professora Diniane Baruffi. 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 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: Informática

Básica e Lógica de Programação, orientador Dário Lissandro Beutler, monitor, Luan Alberto Pavlak

Nadaletti. 4) Edital Bolsas de Ensino-PIBEN 2021: Sobre as Bolsas de Ensino 2021, vinculadas ao

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, a CAGE foi informada de que foram selecionados através do Edital nº 18 de

07/06/2021 os seguintes bolsistas: Para o projeto Construção de um e-book: Uma abordagem

interdisciplinar no ensino do desenho e da modelagem do vestuário, bolsista Carlos Alan de Souza;

para o projeto Espaços de Ensino e Aprendizagem da Matemática: Laboratório Virtual e Monitoria

Acadêmica, bolsista Anderson Tedesco Lorini; para o projeto Educação e inclusão: implementando

ações pedagógicas no IFRS – Campus Erechim, bolsista Gláucia Karina Martofel, ficando a segunda

vaga em aberto, por não haver entre os suplentes, interessados em assumir a vaga; para o projeto

Educação ambiental e iniciação científica no ensino de Biologia, bolsista Eduardo Saccomori. 5) Edital

Bolsas de Ensino-PIBEN 2021, bolsa de ensino complementar: Os membros da CAGE foram

informados que a vaga de bolsa de ensino não preenchida no Edital nº 18 de 07/06/2021 foi novamente

disponibilizada para seleção através do Edital nº 33 de 08/09/2021, tendo selecionado a estudante

Marcelli Powzum Amorim, que permaneceu na bolsa por alguns dias, até iniciar vínculo empregatício,

tendo sido substituída pela suplente, a estudante Caroline de Oliveira dos Santos. 6) Edital de

Monitoria 2021: Conforme deliberado na reunião realizada no dia 09/06/2021, foi publicado o Edital

nº 19 em 11/06/2021 para seleção de Monitores 2021. As vagas demandadas foram preenchidas pelos

seguintes estudantes: Física, monitor de 8 horas semanais para o ensino médio, Maria Helena Fava

Bogies, e monitor de 16 horas semanais para os outros cursos, Luís Henrique Brum; Desenvolvimento

de Web, monitor de 16 horas semanais, Henrique Mateus Teodoro; Filosofia, monitor de 16 horas
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semanais, Levi da Rosa Gomes; Ensino remoto, três monitores de 16 horas semanais, sendo um para o

ensino médio, Deborah Peliciolli, um para o técnico subsequente, Lucas Boniatti Neves, e um para os

cursos superiores, Luís Bernardo Pavlak Nadaletti. As vagas de Química, monitor de 8 horas semanais

e Operações Unitárias, monitor de 16 horas semanais não tiveram estudantes com inscrições

homologadas, por não preencherem os requisitos. 7) Realização da Jornada de Ensino, Pesquisa e

Extensão (JEPEx) em 2021: A comissão de ensino foi consultada a respeito da realização da JEPEx

em 2021. Para subsidiar a decisão pela realização ou não, foram consultados os orientadores de

monitoria e coordenadores de projetos a cerca da submissão ou não de resumo ou apresentação de

trabalho sobre o projeto em eventos no corrente ano, atendendo ao Programa Institucional de Bolsas de

Ensino (PIBEN), que determina como dever do bolsista em seu Artigo 17 “Apresentar os resultados do

projeto em pelo menos um evento no âmbito do IFRS”. Decorrente da consulta aos orientadores e

coordenadores, observou-se que a maioria está aguardando o evento do campus. Assim, a CAGE

manifesta-se pela necessidade de realização da JEPEx., mas apoia a ideia do diretor Giovane quanto a

realização de um evento mais simplificado, já que haverá a necessidade de realização do mesmo no

mês de janeiro, tradicionalmente dedicado ao período de férias, onde poderá ocorrer pouca adesão de

participantes. Valéria sugere que da mesma forma que no ano anterior os estudantes apresentem resumo

e vídeo. Ficou definido que representarão a CAGE na comissão responsável pelo evento os membros

Daniela Mores e Everton Farina. 8) Assuntos gerais: Giovane adianta aos presentes que a proposta da

reitoria para o ano de 2023 é unificar os editais por pastas, sendo um do ensino, um da pesquisa, e um

da extensão, a fim de gerir os recursos pela reitoria. Essa proposta está sendo consultada, e debatida

entre as pró-reitorias e Colégio de Dirigentes, não havendo até o momento parecer definitivo. Pondera

que uma análise minuciosa será necessária, evitando a perda de recursos para o campus. Giovane

lembra que ao iniciar o próximo semestre letivo será necessária a realização de eleição da CAGE, pois

a comissão atual foi mantida em razão do trabalho remoto, autorizada pelo Conselho de Campus. As

professoras Valeria Lessa e Keila Nicchelle colocam-se desde já à disposição para participar. Não

havendo mais nada a tratar, eu Daniela Mores, lavrei a presente ata, que será lida e aprovada pelos

presentes. Erechim/RS, 11 de novembro de 2021.
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___________________________
Giovane Rodrigues Jardim
Presidente da CAGE do IFRS-campus Erechim

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


