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Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se, na sala 

da Pesquisa, os seguintes integrantes da Comissão Local de Pesquisa, do Câmpus Jaguarão: 

Denise Moser, Tônia Ribeiro, Ana Cristina Rodrigues, Leonor Simioni e Carlos Garcia 

Rizzon. A professora Maiane, a professora Silvana e a servidora Tatiane justificaram suas 

ausências. Os primeiros itens a serem analisados pela Comissão foram as atualizações de 

projetos. A professora Denise iniciou a reunião relatando a situação do projeto de pesquisa 

“Estudos da mobilidade, turismo e fronteira” coordenado pela professora Vera Guimarães. A 

professora Denise informou que ainda não obteve retorno da PROPESP a respeito do projeto 

da professora Vera. Os integrantes da Comissão emitiram parecer favorável à atualização do 

projeto e, ao mesmo tempo, solicitam a exclusão do novo projeto cadastrado no SIPPEE. Em 

seguida a Comissão analisou a atualização do projeto de pesquisa “Monitoramento do clima, 

paisagem e turismo em Jaguarão” coordenado pelo professor Daniel Telles. A professora 

Denise informou que o professor Daniel inseriu o relatório do projeto no item atualização. 

Diante disso, os integrantes da Comissão referendam a exclusão da atualização no SIPPEE. 

Na sequência foi analisada a atualização do projeto de pesquisa “O jogo aberto – uma poética 

do espaço na arte contemporânea” coordenado pela professora Ana Boessio. A Comissão 

entende que a atualização pode ser excluída em razão de não ter sido dada continuidade ao 

projeto. A quarta atualização de projeto analisada pelos integrantes da comissão foi referente 

ao projeto de pesquisa “Estratégias metodológicas de aprendizagem – uma possibilidade aos 

discentes do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza Unipampa – Dom Pedrito” 

coordenado pelo professor Lucio Hammes. A Comissão emite parecer favorável à atualização 

do projeto. Seguindo a reunião, a Comissão passou a fazer a análise dos projetos de pesquisa. 

O primeiro projeto discutido na Comissão foi o “LALLI – Laboratório de Literatura e outras 

linguagens”, coordenado pela professora Ana Boessio. A comissão emitiu parecer 

desfavorável em razão do projeto não pertencer à plataforma da pesquisa. Em seguida foram 



analisados os projetos de pesquisas referentes ao mestrado: “Caracterização da oferta de 

ensino nas escolas do campo no Município de Bagé” e “Gestão nas escolas do campo do 

município de São Gabriel", coordenados pela professora Arlete Salcides. A comissão emite 

parecer favorável à continuidade do projeto, devendo a professora alterar a carga horária e 

modificar o nome da coordenação no projeto. Na sequência foram apreciados os projetos de 

pesquisa “Estudo conceitual sobre alfabetização de jovens e adultos” e “Motivação, auto 

regulação e avaliação do ensino e da aprendizagem” coordenados pela professora Suzana 

Schwartz. A comissão emitiu parecer desfavorável à homologação dos projetos, devendo a 

professora refazer o cadastro dos mesmos no formato padrão para o registro de projetos de 

pesquisa no SIPPEE. Posteriormente foram analisados os projetos “A (re)construção do 

Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Urbano das 

Chagas do Município de Dom Pedrito – RS” e “Conselho escolar e Projeto Político 

Pedagógico: Mobilização coletiva da gestão democrática na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental João Goulart de São Borja – RS”, coordenados pela professora Jane 

Schumacher. A professora Ana Cristina informou que os projetos que estavam sendo 

orientados pela professora Jane foram distribuídos para outros professores do mestrado. Ficou 

acordado entre os integrantes da Comissão que os professores que estão orientando 

atualmente os mestrandos devem realizar novo cadastro dos projetos no SIPPEE. As 

coordenações do mestrado e acadêmica deverão elaborar um documento solicitando que a 

Comissão de Pesquisa realize a exclusão dos projetos de mestrado da professora Jane no 

SIPPEE. Em seguida foi apreciado o projeto de pesquisa “Política de formação técnico-

pedagógica das equipes gestoras da educação no Município de São Sepé – RS”, coordenado 

pela professora Elena Billig Mello. A Comissão emite parecer favorável à homologação do 

projeto, devendo a professora realizar as alterações constantes no parecer. Na sequência, foi 

discutido o projeto de pesquisa “Processos de gestão na garantia dos direitos fundamentais à 

educação no contexto das ações da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Canoas – RS”, coordenado pela professora Silvana Gritti. Os integrantes da comissão são 

favoráveis à homologação do projeto, devendo a professora fazer os ajustes referentes à carga 

horária e nome do coordenador no projeto. Em seguida foi apreciado o projeto de Pesquisa 

“Efetivação da inclusão nas escolas de educação infantil na rede municipal de Bagé”, 

coordenado pela professora Carmen Nogueira. Devido à troca de orientador, o projeto deverá 

ser cadastrado no SIPPEE pelo novo orientador. Foi consenso, entre os integrantes da 

Comissão, esperar o retorno da professora Carmen no próximo mês, para que a mesma 

solicite a exclusão desse projeto no SIPPEE. Seguindo a reunião, foi analisado o projeto de 



pesquisa “Indisciplina escolar nas séries iniciais da Escola Estadual de Educação Básica Dr. 

Celestino Lopes Cavalheiro”, coordenado pela professora Carmen Nogueira. O parecer da 

Comissão é favorável à homologação do projeto, devendo a professora realizar os ajustes 

solicitados no parecer. Depois, foi analisado o projeto de Pesquisa “Razão e Desrazão: As 

duas faces do autor e personagem Qorpo-Santo (3ª Edição)”, coordenado pela professora Ana 

Boessio. A Comissão mantém o parecer desfavorável, retirando algumas exigências do 

parecer anterior, contudo, cabe à coordenadora do projeto realizar as demais alterações 

descritas no parecer para posterior apreciação da Comissão. Finalizando a análise dos 

projetos, foi apreciado o projeto de pesquisa “Gestão do atendimento educacional 

especializado na rede municipal de Bagé na construção da inclusão escolar”, coordenado pela 

professora Francéli Brizolla. A Comissão emite parecer favorável à homologação do projeto, 

cabendo à professora realizar as alterações descritas no parecer elaborado pela Comissão 

Local de Pesquisa. Após apreciação dos projetos de pesquisa a professora Denise 

compartilhou com os demais membros da Comissão os novos projetos que foram 

encaminhados à Comissão no ano de dois mil e quinze. Ficou acordado entre todos a 

realização de uma reunião extraordinária da Comissão de Pesquisa no dia dezenove de 

janeiro, às quatorze horas, com a finalidade de apreciação dos referidos projetos. 

Posteriormente, a Comissão passou a analisar os relatórios de projetos de pesquisa. O 

primeiro relatório analisado foi referente ao projeto de pesquisa “A fronteira policiada: um 

estudo sobre polícia e prisão na cidade de Jaguarão”, coordenado pelo professor Caiuá Al – 

Alam. A comissão emitiu parecer favorável ao relatório. Na sequência a professora Denise 

informou que irá descrever um artigo referente ao projeto de pesquisa “O modelo processual 

de escrita e os gêneros acadêmicos". Em seguida, foi analisado pela Comissão o relatório do 

projeto de pesquisa “Um mapa do ensino de história nas escolas jaguarenses”, coordenado 

pelo professor Guinter Leipnitz. Foi consenso entre os integrantes de a Comissão aguardar o 

retorno do professor, possibilitando ao mesmo a possibilidade de encerrar o relatório atual, 

dando à comissão subsídios para a emissão de um novo parecer. A Comissão emitiu parecer 

desfavorável à homologação do relatório de projeto de pesquisa “A identidade poética de 

Manoel de Barros segunda edição”, coordenado pelo professor Luis Marozo, uma vez que o 

professor anexou um arquivo incompatível com o sistema não permitindo que a Comissão 

fizesse a devida análise. Em seguida, foram emitidos pareceres favoráveis aos relatórios de 

pesquisa “Enfermaria Militar de Jaguarão”, coordenado pelo servidor Alexandre Villas Bôas e 

“A Identidade poética de Manoel de Barros - primeira edição”, coordenado pelo professor 

Luis Marozo. Na sequência, foi analisado o relatório do projeto de pesquisa “Análise das 



diretrizes operacionais para Educação Básica do Campo e a formação de professores”, 

coordenado pela professora Silvana Gritti. A Comissão emitiu parecer desfavorável ao 

relatório apresentado, devendo ser feitas as alterações solicitadas. Finalizando a reunião, a 

professora Denise fez a apresentação do relatório de gestão da Comissão Local de Pesquisa. 

Foi discutida a possibilidade da criação de revistas temáticas do Câmpus Jaguarão em parceria 

com outras instituições. A professora Denise relatou que a professora Claudia Camerini se 

disponibilizou a ser responsável pela estrutura da revista. Também foi sugerida a ideia de 

criação de um site para a publicação dos TCCs e Monografias dos acadêmicos. Nada mais 

havendo a tratar eu, Douglas Mastrantonio Neves, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim, pela coordenação da Comissão e com lista de presença em anexo. 


