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Aos 18 dias, do mês de outubro, do ano de 2021, a partir das 10 horas, reuniu-se - via on-line 

(google-meet:https://meet.google.com/bmx-esjk-pcka) - a Comissão de Avaliação de 

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

dar continuidade aos 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. confirmação das notas finais dos candidatos inscritos; 2. encaminhamentos 

processuais; 3. encerramento. Na deliberação dos assuntos pautados, ficou posto que: 1. o 

resultado das notas finais, (decorrido o prazo regulamentar e em não tendo havido 

manifestação contrária aos resultados preliminares divulgados), confirma-se: PROFª. 
FERNANDA SAGRILO ANDRES = 8,11 (oito inteiros e onze centésimos); MARCO 

ANTONIO BONITO = 7,73 (sete inteiros e setenta e três centésimos); LARISSA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS = 4,00 (quatro inteiros); 2.  encaminhamentos processuais: a) 

o resultado das notas finais será encaminhado, via documento oficial, à Direção do Campus 

para homologação e divulgação na página do Campus Borja 

(http://www.unipampa.edu.br/saoborja);  b) na sequência deverá ser cumprida a determinação 

regulamentar: “2.7. Após a homologação do resultado final, a Comissão de Avaliação deverá 

encaminhar a documentação ao Interface de Gestão de Pessoas da Unidade para que o mesmo 

proceda a abertura de processo via SEI (PROGEPE – Chamada Interna de Afastamento Integral 

Docente)”; 3.  encerramento (10:30h): 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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