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Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezoito 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, Juliana 

Brandão Machado, Carmen Regina Dorneles Nogueira, Maiane Liana Hatschbach Ourique, 

Tatiane Marques de Oliveira e Damaris de Lima Santos. O professor Alexandre iniciou a 

reunião relatando que será encaminhado mensalmente um relatório referente à carga horária 

docente em Projetos de Pesquisa cadastrados no SIPPEE. O professor Alexandre informou 

aos demais membros da Comissão que irá fazer uma consulta a respeito da necessidade da 

Comissão Local de Pesquisa acompanhar a carga horária dos docentes no SIPPEE, informou 

também que irá consultar na próxima reunião da Comissão Superior de Pesquisa a ser 

realizada dia vinte e um de maio de dois mil e quinze os temas: 1 – Qual a necessidade dos 

projetos de TCC ou do mestrado passarem na Comissão Local de Pesquisa e em caso 

necessário, saber quando estes projetos devem ser analisados pela Comissão e quando esse 

trâmite é dispensável; 2 – Após obter as respostas do item anterior, o professor Alexandre 

relatou que irá questionar qual a carga horária docente a ser cadastrada em projetos do 

mestrado ou em TCCs da graduação. Na sequência da reunião, foram analisados os projetos 

de pesquisa: “Entonação do Português-Espanhol na Fronteira Brasil-Uruguai”, coordenado 

pela professora Giane Santos; “Aquisição, Desenvolvimento, Processamento e uso da 

Linguagem”, coordenado pela professora Denise Moser; “Democratização e Participação na 

construção do Plano Municipal de Educação de Jaguarão-RS: Entraves e Possibilidades”, 

coordenado pela professora Ana Cristina da Silva Rodrigues; “A Imagem insustentável: Uma 

leitura sobre rejeição ao monumento a Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha-RS”, 

coordenado pelo professor Clóvis da Rolt. Após leitura dos pareceres os integrantes da 

Comissão Local de Pesquisa aprovaram por unanimidade o desenvolvimento dos projetos. O 

Projeto de Pesquisa “Sob a égide de um contexto: Uma análise da influência da situação 



político-militar da Grécia pós Felipe II na campanha de Alexandre Magno (335-331 a.C.)”, 

coordenado pelo professor Rafael da Costa Campos, será analisado na próxima reunião da 

Comissão Local de Pesquisa, em razão de ser um TCC e estar dependendo das informações 

que o professor Alexandre irá buscar na reunião da Comissão Superior 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. 


