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ATA 01/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e 

trinta minutos, reuniram-se, na sala da Coordenação Acadêmica do Campus Jaguarão, 

os integrantes da Comissão Local de Pesquisa do Campus Jaguarão: Alexandre 

Caldeirão Carvalho, Rafael da Costa Campos, Juliana Machado e Lúcio Jorge Hammes, 

em substituição ao Prof. Bento Selau. Estavam em férias, Maiane Liana H. ourique, 

Leonor Simioni, Tatiane Marques de Oliveira e Damaris de Lima Santos, Carmen Regina 

Dorneles Nogueira estava em afastamento de saúde e Leandro Zanetti Lara não 

justificou sua ausência. O primeiro ponto da reunião foram os pareceres dos projetos 

de Pesquisa. Primeiramente são listados os homologados: Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico, Documentário sobre Produção Musical, Gestão da 

aprendizagem em educação inclusiva: foco na defectologia de Vygotski, Clube Social 

24 de agosto: memórias negras, Patrimônio, Gênero e ações educativas em lugares de 

memória: um estudo de caso a partir do acervo do Museu Carlos Barbosa – 

Jaguarão/RS, Observatório de narrativas transmídia e webséries no Rio Grande do Sul 

e não foi homologado o projeto Impactos Econômicos recorrentes da flutuação da 

moeda estrangeira nos meios de hospedagem de Jaguarão/RS/BR e Rio Branco/UY. 

Todos os projetos supracitados foram homologados. O segundo ponto versou sobre 

relatórios dos projetos de pesquisa, a seguir aqueles que não foram homologados, A 

História Antiga no Ensino Básico -  Transformações e Permanências teórico-

metodológicas, A História Antiga no Ensino Básico – Transformações e Permanências 

teórico-metodológicas (reedição), a continuação os relatórios homologados, a saber, A 

transformação das atribuições políticas do orador romano entre República e Principado: 

uma análise do “Diálogo dos oradores” de Tácito e A transformação das atribuições 

políticas do orador romano entre República e Principado: uma análise do “Diálogo dos 

oradores” de Tácito (reedição). O terceiro ponto foi a votação da implementação da 

Nota Técnica 01/2016 da Comissão Local de Pesquisa. A Nota técnica foi aprovada por 

unanimidade. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Alexandre Caldeirão Carvalho, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 

 

 


