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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na sala cento e nove, do Bloco

um, aconteceu uma reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino (CAGE). Estando o

presidente da CAGE, professor Demian Boaroli, em reunião convocada pela Pró-reitoria de Ensino, e

devido a necessidade de decisões pela comissão, a reunião foi presidida pela pedagoga Daniela Mores.

Estiveram presentes: os membros da comissão, Andressa de Freitas, Valéria Lessa, Kelly de Carvalho

Teixeira, Daniela Mores, Régis Nogara dos Reis, Alessandra Tonin Incerti, Josiele Sfredo Michelin,

Márcia Racoski, Liana Cavalett, Roberta Uliana Flores, Elisandra Tatiane Alves e a coordenadora de

ensino Natalie Oliveira. Justificaram a ausência: Keila da Rosa, Keila Nicchelle, Andreia Mesacasa e

Rafaela Dalla Rosa. Inicialmente Daniela agradeceu a presença de todos e a disponibilidade de

participarem da comissão, destacando a importância da CAGE para as ações de ensino do campus.

Agradeceu de forma especial aos membros que se dispuseram a permanecer na CAGE por mais esse

período de dois anos, para dar prosseguimento aos trabalhos. Após passou para a pauta que contou com

os seguintes assuntos: 1) Nova composição da CAGE: Os presentes foram informados dos trâmites do

Edital nº 12/2022 processo eleitoral para a escolha dos membros representantes dos docentes, técnicos

administrativos e discentes, para compor a Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino

(CAGE) do Campus Erechim. No período de inscrições previsto no cronograma do edital, se

inscreveram para participar da CAGE seis docentes e dois técnicos administrativos. Por esse motivo, os

demais membros da comissão foram indicados, atendendo ao item 5.7 do edital, “na eventualidade de

não preenchimento do número adequado de membros, titulares e suplentes, da Comissão (CAGE) o

Diretor-Geral do IFRS/Campus Erechim indicará os demais representantes do respectivo segmento''.

Daniela mencionou que os representantes discentes foram apontados pelos professores e solicitou a

definição dos membros titulares e suplentes de cada segmento, que ficou assim estabelecida para

posterior emissão da portaria: a) segmento docente: Keila Marina Nicchelle, Andressa Sausen de
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Freitas, Kelly de Carvalho Teixeira, titulares e Valéria Espíndola Lessa, Andréia Mesacasa, Keila

Cristina da Rosa, suplentes; b) segmento técnico administrativo: Daniela Mores, Alessandra Tonin

Incerti, Josiele Sfredo Michelin, titulares e Márcia Racoski, Liana Cavalett, Régis Nogara dos Reis,

suplentes; c) segmento discente: Eduardo Saccomori, Roberta Uliana Flores, Elisandra Tatiane Alves,

titulares e Anderson Tedesco Lorini, Rafaela Dalla Rosa e Yolanda Fernandes, suplentes. 2)

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

2021/2022– a comissão aprovou os seguintes projetos 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: Fashion Revolution 2022, protocolo nº 378520.2075.215367.17032000,

coordenado pela professora Andréia Mesacasa; Permanência e Êxito no CST em Design de Moda,

protocolo nº 379678.2075.73180.31032022, coordenado pela professora Camila Dias 3) Edital IFRS

nº 11/2022- Projetos de ensino com fomento (opcional) e bolsa para estudantes, vinculados ao

programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN): Daniela informou aos presentes que conforme

o cronograma do Edital nº 11/2022, até dia cinco de maio será publicado o resultado final dos projetos

de ensino contemplados com bolsa e custeio, se for o caso. Disse que o campus teve dez projetos de

ensino submetidos, sendo que um deles não foi homologado. Após a divulgação do resultado final, o

campus publicará o edital de seleção dos bolsistas, com previsão da duração das bolsas no período de

seis de junho até dois de dezembro. Das nove propostas restantes o valor das bolsas será pago com

recurso do campus, calculados em vinte e cinco mil e duzentos reais (R$ 25.200,00), abaixo dos

quarenta mil reais (R$ 40.000,00) disponibilizados no orçamento anual. Para custeio dos projetos o

recurso é oriundo da reitoria, estimado em dezessete mil e quinhentos reais (R$ 17.500,00), mas

investido somente mediante classificação geral, dentro do recurso total do IFRS de cento e vinte mil

reais (R$ 120.000,00). A exemplo do que ocorreu em outros anos, a CAGE foi consultada sobre a

possibilidade de repasse do valor restante do recurso das bolsas de ensino para utilização nas bolsas de

Monitoria Acadêmica. Os presentes concordaram que o valor de catorze mil e oitocentos reais (R$

14.800,00) seja utilizado na Monitoria. 4) Monitoria Acadêmica 2022- sobre a Monitoria Acadêmica

2022, foi esclarecido para a comissão que as demandas de vagas foram efetuadas até dia vinte e cinco

de março, sendo que ao todo tivemos vinte e duas solicitações, para vinte e quatro bolsas, sendo sete
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bolsas de oito horas semanais, três bolsas de doze horas semanais e catorze bolsas de dezesseis horas

semanais. O edital tem previsão de publicação no dia sete de abril, com previsão da duração das bolsas

no período de vinte e cinco de abril até dois de dezembro. O orçamento anual previsto para pagamento

das bolsas de monitoria é de quarenta mil reais (R$ 40.000,00), mas o cálculo prévio de recurso para

atender as vagas solicitadas é de sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais (R$ 63.750,00). Diante

desse valor excedente, antes da reunião, Daniela consultou os professores que solicitaram as vagas

sobre a possibilidade de redução da carga horária de algumas bolsas. A decisão foi manter as vagas de

monitoria dos estudantes do ensino médio, sempre que possível, em oito horas semanais. Esse acordo

surgiu na reunião com os professores do ensino médio, pois os estudantes têm poucos turnos livres na

semana. A CAGE concordou com a proposta, e sobre o edital sugeriu o período de duração das bolsas

de dois de maio até nove de dezembro, com mais tempo para a seleção. Nessa nova configuração, se

preenchidas todas as vagas, o recurso utilizado é de cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais

(R$ 54.750,00). Assim, somados os quarenta mil reais, mais os catorze mil e oitocentos reais que

sobram das bolsas de ensino, o valor total utilizado nas bolsas de monitoria será de setenta e nove mil,

novecentos e cinquenta reais (R$ 79.950,00), cinquenta reais (R$ 50,00) abaixo do orçamento total para

as bolsas de ensino e de monitoria para este ano. Não havendo mais nada a tratar, eu Daniela Mores,

lavrei a presente ata, que será lida e aprovada pelos presentes. Erechim/RS, 06 de abril de 2022.

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


