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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às dezessete 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, 

Bento Selau da Silva Junior, Juliana Brandão Machado e Carmen Regina Dorneles Nogueira. 

A professora Maiane Ourique e a servidora Tatiane Oliveira justificaram suas ausências. O 

professor Alexandre iniciou a reunião informando que o Curso de Especialização ao qual seria 

Coordenador foi cancelado por não ter atingido o número mínimo de alunos e 

consequentemente não poderia mais fazer parte da Comissão Local de Pesquisa, devendo 

dessa forma repassar a Coordenação a outro integrante da Comissão. A professora Juliana 

sugeriu a possibilidade de o professor Alexandre seguir na Comissão Local de Pesquisa como 

representante docente, uma vez que ela estava acumulando dois lugares na Comissão, como 

coordenadora de Curso de Pós Graduação e como representante docente. A professora 

Carmen, Coordenadora Acadêmica, delegou o andamento da reunião ao professor Alexandre 

e irá encaminhar um documento indicando o professor Alexandre como representante docente 

na Comissão Local de Pesquisa, dessa forma o professor Alexandre terá a possibilidade de 

seguir na Coordenação da Comissão Local de Pesquisa. Na sequência da reunião foram 

apreciados os Projetos de Pesquisa “A Flor do Saber: Plantas Medicinais e Memória de Cura 

Religiosa”, coordenado pela professora Letícia de Faria Ferreira e “Traduções da Literatura 

Regional Gauchesca”, coordenado pelo professor Carlos Rizzon, ambos os projetos tiveram 

parecer favorável à execução mediante algumas ressalvas constantes nos pareceres. Em 

seguida foi feita a análise dos relatórios de Projetos de Pesquisa. Primeiramente foi analisado 

o 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 Contreira Domingo, a Comissão emitiu parecer favorável ao relatório 

apresentado pela professora. Em seguida foi apreciado o relatório de projeto de pesquisa 



“Representações Literárias da Fronteira”, coordenado pelo professor Carlos Garcia Rizzon, a 

Comissão emitiu parecer favorável ao relatório. No prosseguimento da reunião foi analisado o 

relatório de projeto de pesquisa “Cultura, Mídia e Fronteira”, coordenado pelo professor 

Sandro Martins da Costa Mendes, o parecer da Comissão foi favorável ao relatório entregue 

pelo professor. Depois, foi analisado o relatório do projeto de pesquisa “Um Mapa do Ensino 

de História nas escolas Jaguarenses", coordenado pelo professor Guinter Tlaija Leipnitz, a 

Comissão emitiu parecer desfavorável ao relatório apresentado, cabendo ao professor duas 

possibilidades, encerrar o projeto ou apresentar o novo modelo de relatório de projeto de 

pesquisa para os projetos que não geraram publicações. Por fim, foi analisado o relatório de 

projeto de pesquisa “O Modelo Processual de Escrita e os Gêneros Acadêmicos”, coordenado 

pela professora Denise Moser, a Comissão emitiu parecer desfavorável ao relatório 

apresentado, devendo a professora adequar o relatório ao novo modelo de relatório de projetos 

de pesquisa que não geraram publicações. Na sequência da reunião foi relatado o projeto de 

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

Guimarães, os integrantes da Comissão decidiram que o parecer deverá ser refeito. Os 

pareceres de projetos de pesquisa referentes ao mestrado serão analisados em outra reunião, 

em virtude de questionamento referente à carga horária que o docente deverá inserir nos 

projetos de pesquisa (orientações) do mestrado. O professor Alexandre informou que 

encaminhará por e-mail novos projetos e relatórios de projetos de pesquisa que precisam ser 

analisados. 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. 


