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ATA 06/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 

horas reuniram-se no auditório do Campus Jaguarão os seguintes integrantes da 

Comissão Local de Pesquisa do Campus Jaguarão: Juliana Brandão Machado, Rafael 

da Costa Campos, Maiane Liana Hatschbach Ourique, Francielle de Lima e Paula 

Trindade da Silva Selbach. O professor Lucio justificou sua ausência. O primeiro 

ponto de pauta foi a reconfiguração da Comissão Local de Pesquisa – A 

professora Juliana relatou aos demais integrantes da Comissão Local de Pesquisa que 

a professora Adriana entrou em licença maternidade a partir do mês de agosto, e sua 

vaga na Comissão, ocupada em decorrência da Coordenação do Curso de 

Especialização está sendo ocupada pela professora Francielle. A professora Juliana 

relatou que ainda está pendente a vaga dos técnicos administrativos e que os 

discentes fizerem uma votação escolhendo um novo representante para a Comissão 

Local de Pesquisa, que deve ser integrado à Comissão assim que tiver seu nome 

aprovado no Conselho do Campus. Ponto 02 – Avaliação do Campus – A professora 

Juliana falou a respeito das discussões referentes ao eixo pesquisa, relatou o 

interesse de discentes em contribuir com a formatação do Site da Comissão Local de 

Pesquisa. A professora Juliana informou que irá repassar aos demais integrantes da 

Comissão uma síntese das propostas encaminhadas na discussão com a comunidade. 

Ponto 03 – Parecer de Projeto de Pesquisa – Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa analisaram e foram favoráveis ao desenvolvimento do projeto de pesquisa 

“Rumo a uma Gramática do português uruguaio”, coordenado pela professora Leonor 

Simioni. Ponto 04 – Parecer de relatório de Projetos de Pesquisa – A Comissão 

Local de Pesquisa emitiu parecer favorável aos relatórios dos projetos de pesquisa: 

“Observatório de narrativas trasmídia e web séries no Rio Grande do Sul”, elaborado 

pelo professor Sandro Martins Costa Mendes e “Propostas de desenvolvimento 

profissional dos docentes em tempos de expansão da educação superior: um olhar 

para as universidades federias do Rio Grande do Sul”, encaminhado pela professora 

Paula Trindade da Silva Selbach. Ponto 05 – Evento de Pesquisa no Campus – Os 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa discutiram a possibilidade de se organizar 

um evento relacionado à Pesquisa no Campus Jaguarão, primeiramente a professora 

Juliana iria às reuniões das Comissões de Cursos esclarecer alguns itens que a 

Comissão julga necessário conversar com os demais docentes. Nessas reuniões, a 



professora Juliana informaria a intenção de se realizar uma palestra para falar sobre a 

pesquisa no Campus Jaguarão. Ponto 06 – Comissão Ad Hoc para Elaboração de 

Pareceres – A professora Juliana questionou aos demais integrantes que estratégias 

a Comissão poderia tomar para atrair o interesse de pessoas externas à Comissão 

para auxiliar na elaboração dos pareceres. A professora Paula relatou que 

primeiramente seria interessante verificar a área temática de cada pesquisador. A 

professora Juliana informou que fará uma consulta à Comissão Superior de Pesquisa 

a respeito da possibilidade da Comissão contar com pareceristas Ad hocs. Ponto 07 – 

Assuntos Gerais – A professora Juliana informou aos demais integrantes da 

Comissão Local de Pesquisa que está marcada uma reunião da Comissão Superior de 

Pesquisa para o dia dez de outubro. A professora Juliana fez a leitura dos pontos de 

pauta da reunião da Comissão Superior de Pesquisa e solicitou sugestões de outros 

itens a serem discutidos na reunião da Comissão Superior de Pesquisa. Foi consenso 

na Comissão a necessidade de mais clareza nos editais, maior agilidade e retorno 

efetivo aos recursos apresentados. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas 

Mastrantonio Neves, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela 

Coordenação da Comissão e com lista de presença em anexo. 


