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Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 49 de 02 de março de 2020. O presidente abriu a reunião e passou para a pauta. 1)

Aprovação de Relatório de Ensino submetido ao Edital PROEN/IFRS nº 16/2021 - Fluxo

Contínuo 2021/2022– a comissão aprovou os seguintes relatórios de projeto cadastrado 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, 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, coordenado pela professora Andréia Mesacasa. 2)

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

Monitor: com o encerramento da monitoria 2021, foi entregue pelos orientadores os formulários de

avaliação final da monitoria e de auto avaliação por parte do monitor, sendo que foram avaliados e

aprovados pelos membros da CAGE os seguintes relatórios: Física, orientadora Kelly de Carvalho

Teixeira, 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, orientador

Ernani Gottardo, monitor de 16 horas semanais, Henrique Mateus Teodoro; Filosofia, orientador

Giovane Rodrigues Jardim, monitor de 16 horas semanais, Levi da Rosa Gomes; Ensino remoto,

orientadora Denise Olkoski, 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. 3) Aprovação dos Relatórios Finais dos Bolsistas de

Ensino e dos Relatórios das Atividades de Ensino vinculados 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-
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a comissão avaliou e aprovou os seguintes relatórios finais dos bolsistas de ensino e relatórios das

atividades de ensino entregue pelos coordenadores dos projetos: projeto Construção de um e-book:

Uma abordagem interdisciplinar no ensino do desenho e da modelagem do vestuário, coordenadora

Raquel de Campos, bolsista Carlos Alan de Souza; projeto Espaços de Ensino e Aprendizagem da

Matemática: Laboratório Virtual e Monitoria Acadêmica, coordenadora Valeria Lessa, bolsista

Anderson Tedesco Lorini; projeto Educação e inclusão: implementando ações pedagógicas no IFRS –

Campus Erechim, coordenadora Juliana Carla Girotto, bolsistas Gláucia Karina Martofel, e Caroline de

Oliveira dos Santos; projeto Educação ambiental e iniciação científica no ensino de Biologia,

coordenadora Denise Olkoski, bolsista Eduardo Saccomori. 4) 10ª Jornada de Ensino, Pesquisa e

Extensão e 4ª Mostra Cultural, Científica e Tecnológica. A comissão foi informada que os bolsistas

de projetos de ensino e os monitores submeteram resumos na 10ª Jornada de Ensino, Pesquisa e

Extensão (JEPEx) e 4ª Mostra Cultural, Científica e Tecnológica (que ocorreu no dia 21 de janeiro de

2022) para cumprir a exigência do PIBEN – Programa Institucional de Bolsas de Ensino, tendo

apresentado os mesmos através de um vídeo socializado na sessão oral do ensino, na tarde do mesmo

dia. 5) Assuntos gerais: Foi informada a CAGE, que mediante a aprovação dos relatórios os

certificados de participação serão emitidos, conforme as demandas informadas ainda na submissão dos

projetos. Sobre o projeto de fluxo contínuo IFRS Fashion, conforme consulta realizada (por e-mail)

para a comissão, e diante da concordância dos membros, o projeto teve o encerramento adiado por um

mês, foi concluído em janeiro de 2022, devido a necessidade de inclusão de mais uma atividade nesse

período. Não havendo mais nada a tratar, eu Daniela Mores, lavrei a presente ata, que será lida e

aprovada pelos presentes. Erechim/RS, 09 de março de 2022.
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