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ATA 01/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas 

reuniram-se na sala 203 do Campus Jaguarão os seguintes integrantes da Comissão 

Local de Pesquisa: Juliana Brandão Machado, Paula Trindade da Silva Selbach, Lucio 

Jorge Hammes e Silvia Rozane de Souza Ávila de Souza. A professora Francielle 

justificou sua ausência. A reunião iniciou com o ponto de pauta 01 – Pareceres de 

Projetos de Pesquisa – A professora Juliana informou aos demais integrantes da 

Comissão Local de Pesquisa que elaborou os pareceres dos projetos de pesquisa 

cadastrados até a data do Edital PDA e que repassou os pareceres para os demais 

integrantes da Comissão manifestassem seus posicionamentos, neste sentido, a 

professora Juliana relatou que todos os projetos cadastrados estavam de acordo com 

as normas para cadastro de projetos de pesquisa e obtiveram parecer favorável para 

suas respectivas execuções. Os demais integrantes da Comissão Local de Pesquisa 

concordaram por unanimidade com os encaminhamentos realizados pela professora 

Juliana. A seguir, segue lista de projetos de pesquisa que obtiveram parecer favorável 

pela Comissão Local Pesquisa: “Clube Social Vinte e Quatro de Agosto: memórias 

negras”, coordenado pelo professor Caiuá Cardoso Al-Alam; “Campos que se fecham, 

direitos que se disputam: conflitos agrários nos processos judiciais relativos ao 

cercamento de terras na Fronteira Oeste (Uruguaiana), 1870-1910”, coordenado pelo 

professor Guinter Tlaija Leipnitz; “Homoerotismo feminino na literatura romana: uma 

análise da controvérsia em (dois) amores, de Pseudo-Luciano”, coordenado pelo 

professor Rafael da Costa Campos; “Avaliação Institucional: desafios da gestão da 

educação básica à superior”, coordenado pela professora Ana Cristina da Silva 

Rodrigues; “Oliveira Silveira: o poeta da consciência negra brasileira e a produção 

cultural de jogos digitais educacionais”, coordenado pela professora Sátira Pereira 

Machado; “Rainhas negras do Clube Vinte e Quatro de Agosto: identidades, 

representações e trajetórias de mulheres de um Clube Social Negro na fronteira Brasil-

Uruguai”, coordenado pela professora Giane Vargas Escobar; “O imaginário de 

fronteira e o tema da prostituição na escrita de mulheres na ficção contemporânea da 

região sul do Cone Sul”, coordenado pela professora Cátia Dias Goulart; “Os gêneros 

e as sequências didáticas: análise das aprendizagens da língua portuguesa por alunos 

do ensino fundamental”, coordenado pela professora Ida Maria Morales Marins; 

“Negar: a Libertação dos Escravos no campo dos discursos”, coordenado pelo 



professor Walker Douglas Pincerati. A professora Juliana informou aos demais 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa que homologou a atualização de três 

projetos de pesquisa: “Gestão da aprendizagem em educação inclusiva: foco na 

defectologia de Vygotski”, coordenado pelo professor Bento Selau da Silva Junior; 

“Clube Social vinte e quatro de agosto: memórias negras”, coordenado pelo professor 

Caiuá Cardoso Al-Alam; “Pedra, papel e palavra: Jogos de Letramento”, coordenado 

pelo professor Vitor Jochims Schneider. Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa aprovaram por unanimidade a atualização dos projetos de pesquisa. A 

professora Juliana relatou aos demais integrantes da Comissão Local de Pesquisa que 

também fará a homologação da atualização o projeto de pesquisa “Descobrindo a 

outra economia: Perspectivas da Solidariedade Contemporânea”, coordenado pela 

professora Simone Silva Alves. Os integrantes da Comissão Local de Pesquisa 

concordaram com a homologação da atualização do projeto de pesquisa. Ponto 02 – 

Relatórios de Projetos de Pesquisa – Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa analisaram e foram favoráveis aos seguintes relatórios de projetos de 

pesquisa: “Clube Social Vinte e Quatro de Agosto: memórias negras”, encaminhado 

pelo professor Caiuá Cardoso Al-Alam; “Campos que se fecham, direitos que se 

disputam: conflitos agrários nos processos judiciais relativos ao cercamento de terras 

na Fronteira oeste (Uruguaiana), 1870-1910”, encaminhado pelo professor Guinter 

Tlaija Leipnitz; “O imaginário de fronteira e o tema da prostituição na ficção 

contemporânea da região sul do Cone Sul”, encaminhado pela professora Cátia Dias 

Goulart; “Gestão do atendimento educacional especializado na rede municipal de 

Bagé na construção da inclusão escolar”, encaminhado pela professora Francéli 

Brizolla; “Homoerotismo na Antiguidade Clássica: uma análise das práticas 

homoeróticas femininas em fragmentos literários greco-romanos”, encaminhado pelo 

professor Rafael da Costa Campos; “A formação docente diante do espelho: imagens 

e auto-imagens da docência em tempos de barbárie”, encaminhado pela professora 

Maiane Liana Hatschbach Ourique. A professora comentou com os demais integrantes 

da Comissão Local de Pesquisa que a professora Geice Peres Nunes encaminhou um 

relatório do projeto de pesquisa “Oralidade e Fronteira: Literatura Oral, Memória e 

História”, porém este projeto ainda está em andamento, a professora Juliana relatou 

que em contato com a professora Geice, decidiu pela não homologação do relatório 

apresentado em razão de que uma eventual homologação no relatório possa gerar o 

fechamento do projeto no SIPPEE. A professora Juliana relatou que conversará 

pessoalmente com a professora Geice, e que possivelmente a pendência que aparecia 

no SIPPEE para a professora era referente ao relatório do bolsista e não ao relatório 

do projeto cadastrado. Os integrantes da Comissão Local de Pesquisa aprovaram por 



unanimidade os encaminhamentos apresentados pela professora Juliana. Ponto 03 – 

Exclusão de Projetos Duplicados no SIPPEE – A professora Juliana informou que 

entrou em contato com alguns docentes por e-mail solicitando a exclusão de projetos 

duplicados no sippee, e obteve retorno dos professores Carlos Rizzon que solicitou a 

exclusão da versão duplicada do projeto de pesquisa “Fronteiras da Tradução 

Literária”, a professora Ana Cristina da Silva Rodrigues solicitou a exclusão do projeto 

“Avaliação institucional: desafios da educação básica à educação superior”, a 

professora Ana Boessio autorizou a exclusão do projeto duplicado “Representações do 

feminino na Literatura”, a professora Giane Vargas solicitou a exclusão do projeto 

duplicado “Rainhas negras do Clube 24 de Agosto: identidades, representações e 

trajetórias de mulheres de um Clube Social Negro na fronteira Brasil-Uruguai”. A 

professora Paula autorizou na reunião a exclusão do projeto duplicado “Qualidade da 

educação superior em termos de democratização: as estratégias orientadas para a 

melhoria da qualidade da educação superior”. A professora Juliana relatou que 

recebeu da professora Claudete o pedido para excluir o projeto de pesquisa “O ensino 

da Geografia na educação Municipal de Jaguarão/RS”, uma vez que a professora foi 

removida para outro campus antes da Comissão Local apreciar o projeto solicitado. A 

professora Arlete autorizou a exclusão dos projetos de pesquisa “Estudo Comparativo 

de Experiências de implementação de Educação Integral em duas Escolas Públicas do 

campo realizadas no estado do Rio Grande do Sul/Brasil e no Departamento de 

Canelones/Uruguai” e “Caracterização da oferta de ensino em áreas rurais do 

município de São Lourenço do Sul/RS – Brasil”, uma vez que estes projetos eram 

referentes a orientação de duas mestrandas, porém os projetos não foram 

desenvolvidos em razão do desligamento da professora com o Mestrado Profissional 

em Educação. Os integrantes da Comissão Local de Pesquisa aprovaram por 

unanimidade as exclusões dos projetos solicitados.  Ponto 04 – Planejamento do 

Campus 2018 – A professora Juliana relatou que está previsto para o dia trinta de 

maio um seminário integrado entre ensino, pesquisa e extensão. A professora Juliana 

relatou que irá conversar com as professoras Paula (coordenadora da comissão local 

de ensino) e Francielle (coordenadora da comissão local de extensão) a respeito de 

como elaborar de maneira conjunta esse seminário. A professora Juliana relatou que 

na próxima reunião da Comissão Local de Pesquisa apresentará aos demais 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa uma proposta, para análise de todos, a 

respeito de como o seminário será realizado. Ponto 05 – Assuntos Gerais – Ficou 

acordado entre todos os integrantes da Comissão Local de Pesquisa que as reuniões 

ordinárias da Comissão Local de Pesquisa no ano de dois mil e dezoito acontecerão 

na primeira quarta-feira de cada mês, e que a próxima reunião está previamente 



agendada para as dezesseis horas do dia dois de maio de dois mil e dezoito. Nada 

mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Mastrantonio Neves, lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim, pela Coordenação da Comissão Local de Pesquisa e com 

lista de presença em anexo. 


