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ATA Nº 1  

 

Aos 17 dias, do mês de setembro, do ano de 2021, a partir das 13:00 horas, reuniu-se - via on-line 

(google-meet: https://meet.google.com/sua-qhmu-zos?hs=224) - a Comissão de Avaliação de 

Afastamentos para Qualificação Docente instituída - pela Direção do Campus São Borja - para 

conduzir os trabalhos relativos à Chamada Interna para Afastamento Docente (datada de 16.08.2021). 

Com, a presença dos membros: Prof. Erick de Melo Maciel (presidente), Profª. Nola Patrícia Gamalho 

e Ass. Adm. Beno Joel Poll, foram tratados os seguintes assuntos pautados: 1. Inscritos; 2. Documentos 

enviados conforme Chamada Interna; 3. Homologação das inscrições; 4. Data para avaliação de títulos; 

5. Publicação do Resultado; 6. Outros Assuntos; 7. Encerramento. Em deliberação sobre os assuntos 

em pauta, ficou estabelecido: 1. inscritos (em ordem de inscrição): Profª. Fernanda Sagrilo Andres, 

Profª. Larissa Conceição dos Santos, Prof. Marco Antônio Bonito; 2. o rol de documentos enviados 

por todos os inscritos estava em conformidade com a Chamada Interna; 3. as inscrições dos três 

professores foram homologadas (informação que deverá ser encaminhada ao setor responsável 

pela publicação no Site do Campus); 4. a) a data final para a avaliação de títulos - em virtude da 

exiguidade de tempo hábil e da complexidade dos procedimentos - foi marcada para 27.09.21; 5. b) a 

data para publicação do resultado (final) foi marcada para 11.10.21; 6. outros assuntos: a) foram 

abordadas questões de procedimentos operacionais gerais que serão oportunamente especificadas; b) 

foi deliberada a necessidade de solicitar, à Direção do Campus, a alteração do cronograma de 

Trabalhos previstas no anexo C da Chamada Interna, que deverá ser: Divulgação do Resultado 

Preliminar – 27.09.21 / Prazo para Recursos - de 28.09 a 01.10.21 / Divulgação do Resultado Final – 

11.10.21 / Remessa dos Resultados Finais do Campus à PROGEPE – 11.10.21; 7 – encerramento 

(14:00 horas): nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros 

da Comissão de Avaliação presentes ao ato.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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