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Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as quatorze, reuniram-se, na sala 

das Comissões, os seguintes integrantes da Comissão Local de Pesquisa do Câmpus Jaguarão: 

Alexandre Caldeirão Carvalho, Leonor Simioni, Juliana Brandão Machado, Maiane Liana 

Hatschbach Ourique e Tatiane Marques de Oliveira. Os professores Bento e Ana Cristina 

justificaram suas ausências. O professor Alexandre iniciou a reunião relatando informações 

colhidas na reunião da Comissão Superior de Pesquisa (CSP), na qual foi discutida a 

classificação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e Projetos de Dissertação de Mestrado 

como atividades de ensino ou de pesquisa. Segundo a CSP, nos referidos casos as atividades 

de ensino e pesquisa são indissociáveis e os professores podem cadastrar tais trabalhos na 

Plataforma de Pesquisa como proponentes, podendo cadastrar uma hora semanal como tempo 

dedicado ao projeto. No entanto, o pró-reitor de Pesquisa – Professor Eduardo Ceretta 

Moreira - informou ao professor Alexandre que as comissões locais de cada campus têm 

autonomia para deliberar acerca dos critérios que as propostas de projeto de pesquisa deverão 

atender para serem homologadas. Neste sentido, o professor Alexandre informou que os 

demais campi da Unipampa não registram os TCCs no SIPPEE. A Comissão Local discutiu 

essa questão desde um ponto de vista processual e acadêmico, debatendo a classificação e 

concluindo que tais propostas são, na verdade, atividades de ensino, uma vez que a 

participação do docente nesses projetos é a de orientar o trabalho de um aluno ou grupo de 

alunos e não executar as atividades, exercendo um papel de docente e não de pesquisador. 

Diante de tais ponderações os integrantes da Comissão Local de Pesquisa decidiram elaborar 

uma nota técnica informando que os projetos de TCC não devem ser cadastrados no SIPPEE 

na plataforma Pesquisa, conforme artigos 116 a 119 da Resolução 29 do CONSUNI. O 

professor Alexandre irá encaminhar ao Conselho do Câmpus a solicitação de Portaria aos 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa. Na sequência, o professor Alexandre distribuiu o 

relatório de Projeto de Pesquisa “A Cultura de Fronteira aos Olhos de Educadores 



Fronteiriços”, coordenado pela professora Luciana Domingo. 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. 


