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ATA 02/2015 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-

se, na sala das Comissões, os seguintes integrantes da Comissão Local de Pesquisa do 

Câmpus Jaguarão: Denise Moser, Tônia Ribeiro, Ana Cristina Rodrigues, Leonor Simioni, 

Carlos Garcia Rizzon, Silvana Gritti e Tatiane Oliveira. Também participaram da reunião os 

integrantes da nova comissão de pesquisa: Bento Selau da Silva Junior, Juliana Brandão 

Machado e Alexandre Caldeirão Carvalho. A servidora Clarissa Santos Miranda acompanhou 

a reunião. A professora Denise iniciou a reunião fazendo um breve relato acerca do relatório 

de gestão de dois mil e quatorze elaborado pela Comissão Local de Pesquisa. Na sequência da 

reunião a professora Denise fez a leitura das Atas Ad Referenduns. Primeiramente foi feita a 

leitura do Ad Referendum 006/2015 que se mostra favorável aos pareceres da Comissão Local 

de Pesquisa sobre os seguintes Projetos de Pesquisa: “Português e Espanhol: Estudos 

comparados em fonologia” – Coordenado pelo professor Leandro Zanetti Lara; “A história 

antiga no ensino básico – transformações e permanência teórico metodológicas (reedição), 

coordenado pelo professor Rafael Campos; “As novas tecnologias no Ensino Presencial e à 

distância: ações e desafios”, coordenado pela professora Camila Gonçalves dos Santos e 

“Rurbanidade nos pequenos municípios rurais do RS: Perfil sociogeográfico, oferta de 

equipamentos e traçados urbanos”, coordenado pelo professor Jeferson Selbach. A professora 

Denise fez a observação que o projeto cadastrado em nome da professora Camila é uma 

atualização, mas aparece no SIPPEE como novo projeto. Em seguida foi feita a leitura do Ad 

Referendum 008/2015 favorável aos pareceres da Comissão Local de Pesquisa a respeito dos 

Projetos de Pesquisa: “Lazer na fronteira – compreensão a partir do couchsurfing”, 

coordenado pela professora Marcina Amália Nunes Moreira e “Documentário sobre Produção 

Musical”, coordenado pelo professor Sandro Mendes. O terceiro Ad referendum lido na 

reunião foi o 011/2015 que é favorável aos pareceres da Comissão Local de Pesquisa sobre os 

Projetos de Pesquisa: “Razão e Desrazão na Obra e Personagem Qorpo Santo (2ª Edição)”, e 



“LLALI – Laboratório de Literatura e Outras Línguas”, coordenados pela professora Ana 

Lúcia Montano Boéssio e “Motivação, auto regulação e avaliação do Ensino e 

Aprendizagem", coordenado pela professora Suzana Schwartz. O Ad Referendum 011/2015 

também se mostra favorável aos pareceres sobre os seguintes relatórios de Projetos de 

Pesquisa: “A Identidade Poética de Manoel de Barros”, coordenado pelo professor Luis 

Fernando Marozzo e “Análises e Diretrizes Operacionais para Educação Básica do Campo e a 

Formação de Professores”, coordenado pela professora Silvana Gritti. O quarto Ad 

Referendum lido na reunião foi o 017/2015 que se mostrou favorável aos seguintes pareceres 

de Projeto de Pesquisa elaborados pela Comissão Local de Pesquisa: “A (re)construção do 

Projeto Político Pedagógico da E.E.E.F. Coronel Urbano das Chagas no Município de Dom 

Pedrito – RS” e “Conselho Escolar e Projeto Político Pedagógico: Processo de Mobilização 

Coletiva da Gestão Democrática na E.E.E.F. João Goulart em São Borja – RS” coordenados 

pela professora Jane Shumacher; “Estudos Conceitual sobre Alfabetização de Jovens e 

Adultos”, coordenado pela professora Suzana Schwartz; “A flor do saber: plantas medicinais 

e memórias de curas religiosas”, coordenado pela professora Leticia Ferreira e “Efetivação da 

Inclusão nas Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Bagé” coordenado pela 

professora Carmen Nogueira. A professora Denise relatou a não concordância da professora 

Carmen acerca da exclusão do projeto em seu nome, em razão de ter participado de várias 

etapas na orientação da mestranda. Os integrantes da Comissão entenderam como pertinentes 

as reivindicações da professora Carmen e a Comissão emitirá um novo parecer acerca do 

projeto. Os projetos de mestrado da professora Jane também deverão ter modificação em seus 

pareceres em razão da professora ter retornado ao Câmpus e poder encerrar o projeto fazendo 

um relatório de projeto não executado. Por fim, foi lido o Ad Referendum 019/2015 favorável 

aos pareceres de atualização de Projetos de Pesquisa: “Monitoramento do Clima, Paisagem e 

Turismo em Jaguarão”, coordenado pelo professor Daniel Hauer Queiroz Telles e “O Jogo 

Aberto – Uma poética do espaço na Arte Contemporânea”, coordenado pela professora Ana 

Lúcia Montano Boéssio. Os integrantes da Comissão Local de Pesquisa concordaram com os 

Ad Referenduns, devendo à Comissão fazer os devidos ajustes nos pareceres dos Projetos de 

Pesquisa das professoras Carmen e Jane. A professora Denise solicitou que os integrantes da 

próxima Comissão Local de Pesquisa emitam um parecer favorável ao Projeto de Pesquisa 

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

para que a professora tenha a possibilidade de fazer o relatório do projeto. A professora 

Denise fez a leitura do relatório do Projeto de Pesquisa “Um mapa do ensino de História nas 

escolas jaguarenses”, coordenado pelo professor Guinter Leipnitz. A professora Denise irá 



solicitar que o professor Guinter insira um novo relatório no SIPPEE. Ao final da reunião a 

professora Denise informou o término de suas atividades como Coordenadora da Comissão 

Local de Pesquisa e desejou sucesso aos integrantes que permanecerão na Comissão Local de 

Pesquisa. 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. 


