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

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

Jaguarão: Alexandre Caldeirão Carvalho, Ana Cristina Rodrigues, Leonor Simioni, Tatiane 

Oliveira, Bento Selau da Silva Junior e Juliana Brandão Machado A servidora Clarissa Santos 

de Miranda acompanhou a reunião como representante da Comissão Local de Extensão. O 

primeiro ponto de pauta foi a escolha do novo Coordenador da Comissão Local de Pesquisa, 

onde o professor Alexandre Caldeirão Carvalho colocou seu nome a disposição, sendo aceito 

unanimemente pelos demais integrantes. Em seguida foi feita a leitura das novas instruções 

para a emissão dos pareceres de Projetos de Pesquisa. Na sequência da reunião foi feita a 

distribuição de projetos e relatórios que necessitam de pareceres por parte da Comissão Local 

de Pesquisa. O professor Alexandre Caldeirão Carvalho ficou responsável pelo parecer do 

relatório de Projeto de Pesquisa “Representação Literária de Fronteira”, coordenado pelo 

professor Carlos Rizzon, pelo parecer do Projeto de Pesquisa “A flor do saber: Plantas 

medicinais e memória de cura religiosa”, coordenado pela professora Leticia Ferreira e pelo 

parecer do relatório de Projeto de Pesquisa “Cultura, Mídia e Fronteira”, coordenado pelo 

professor Sandro Mendes; A servidora Tatiane Oliveira irá elaborar o parecer do relatório do 

Projeto de Pesquisa “Interculturalidade e Formação Docente: Reflexões sobre a Construção da 

Competência Comunicativa Intercultural nos cursos de Letras”, coordenado pela professora 

Luciana Domingo; A professora Leonor Simioni fará o parecer do relatório de Projeto de 

Pesquisa “O Modelo Processual de Escrita e os Gêneros Acadêmicos”, coordenado pela 

professora Denise Moser; e do parecer de Projeto de Pesquisa “Caracterização da oferta de 

Ensino em Áreas Rurais do Município de São Lourenço do Sul-RS, coordenado pela 

professora Arlete Salcides. A professora Ana Cristina realizará o parecer do Projeto de 

Pesquisa “Estudo Comparativo de Experiências de Implementação de Educação Integral em 

duas Escolas Públicas do Campo localizadas no Estado do Rio Grande do Sul/Brasil e no 



Departamento de Canelones/Uruguai”, coordenado pela professora Arlete Salcides. O 

professor Bento Selau irá elaborar o parecer do Projeto de Pesquisa “Traduções da Literatura 

Regional Gauchesca”, coordenado pelo professor Carlos Garcia Rizzon e a professora Juliana 

Machado irá fazer o parecer do Projeto de Pesquisa “Caracterização da oferta de Ensino em 

áreas rurais do Município de Arroio do Meio/RS”, coordenado pela professora Arlete 

Salcides. Na sequência da reunião foi apresentada uma proposta de calendário de reuniões da 

Comissão Local de Pesquisa para o ano de dois mil e quinze, ficando acordado entre todos os 

integrantes que a próxima reunião da Comissão deverá ser realizada no dia quinze de Abril. 

Em seguida foi repassado aos integrantes o calendário de reuniões do Comitê de Ética em 

Pesquisa e o calendário dos Editais que envolvem os Projetos 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. 


