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ATA 07/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 

horas e trinta minutos reuniram-se na sala 208 do Campus Jaguarão os seguintes 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa do Campus Jaguarão: Juliana Brandão 

Machado, Rafael da Costa Campos, Francielle de Lima e Paula Trindade da Silva 

Selbach, Lenice Rodrigues Antunes e a professora Mara Pozzobon representando o 

professor Lucio. A professora Juliana iniciou a reunião fazendo a leitura de um e-mail 

encaminhado pela professora Maiane informando o término do Curso de 

Especialização em que atuava como Coordenadora e o consequente desligamento da 

Comissão Local de Pesquisa. Na sequência da reunião foi discutido o ponto 01 – 

Aprovação de projetos de Pesquisa - Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa analisaram e foram favoráveis ao desenvolvimento dos seguintes projetos de 

pesquisa: “Elaboração de material didático para o ensino de espanhol nas regiões 

fronteiriças”, coordenado pela professora Luciana Contreira Domingo; “Pedra, papel e 

palavra: jogos de letramento”, coordenado pelo professor Vitor Jochims Schneider. Os 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa também analisaram os seguintes projetos 

de pesquisa: “Fronteiras da Tradução Literária”, coordenado pelo professor Carlos 

Garcia Rizzon, com parecer desfavorável, devendo o professor informar no projeto o 

item solicitado no parecer. “Grupo LECiber: Letras e Educação na Cibercultura – Fase 

I: Aurora”, a Comissão emitiu parecer favorável ao projeto cadastrado e orienta que o 

professor faça o cadastro de um Grupo de Pesquisa. “Banco de Ideias”, coordenado 

pela professora Patrícia Schneider Severo, os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa emitiram parecer desfavorável devendo a Coordenadora de o Projeto 

reformular a forma como o projeto foi apresentado ou inserir este projeto como um 

Projeto de Ensino. Ponto 02 – Reunião da Comissão Superior de Pesquisa – A 

professora Juliana fez um breve relato da reunião da Comissão Superior de Pesquisa 

realizada em dez de outubro. A professora Juliana relatou que foi decidido nessa 

reunião que na hora da elaboração do relatório do projeto de pesquisa, no caso do 

Coordenador do Projeto de Pesquisa encaminhar um artigo, não há mais a 

necessidade do artigo estar registrado na Plataforma Qualis. A professora Juliana 

informou aos demais integrantes da Comissão que encaminhará por e-mail uma cópia 

da Ata da Comissão Superior de Pesquisa. 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. 


