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ATA 08/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e 

trinta minutos reuniram-se na sala 206 do Campus Jaguarão os seguintes integrantes 

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

Francielle de Lima, Lenice Rodrigues Antunes e Lucio Jorge Hammes, a professora 

Paula e o professor Rafael justificaram suas ausências. A reunião da Comissão Local 

de Pesquisa começou com a análise do 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: “Representações 

do Feminino na Literatura”, coordenado pela professora Ana Lucia Montano Boéssio; 

“Fronteiras da Tradução Literária”, coordenado pelo professor Carlos Garcia Rizzon; 

“Aprender e Ensinar Matemática(s) na educação infantil e no ensino fundamental: 

Docência(s) e Práticas Pedagógicas, coordenado pela professora Marta Cristina Cezar 

Pozzobon; “Ensino de Gramática na escola: do conhecimento linguístico inconsciente 

à consciência linguística”, coordenado pela professora Leonor Simioni; “As 

correspondências imperiais entre Princeps e Senado durante o governo de Tibério 

César Augusto”, coordenado pelo professor Rafael da Costa Campos. A Comissão 

Local de Pesquisa também analisou o Projeto de Pesquisa “Rompendo o Silêncio: 

Violência de Gênero na Fronteira Brasil-Uruguai", os integrantes da Comissão Local 

de Pesquisa emitiriam parecer desfavorável, devendo a Coordenadora de o projeto 

relatar as informações solicitadas no parecer. Ponto 02 – Aprovação de relatórios 

de projetos de pesquisa – A Comissão Local de Pesquisa analisou e foi favorável 

aos seguintes relatórios de projetos de pesquisa: “Razão e Desrazão na Obra e 

Personagem Qorpo –Santo 2ª Edição”, encaminhado pela professora Ana Lucia 

Montano Boéssio e “Democratização e participação na construção do plano municipal 

de educação de Jaguarão-RS: entraves e possibilidades”, encaminhado pela 

professora Ana Cristina da Silva Rodrigues. Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa também analisaram e foram desfavoráveis ao relatório do projeto de 

pesquisa “Razão e Desrazão na Obra e Personagem Qorpo –Santo”, encaminhado 

pela professora Ana Lucia Montano Boéssio, devendo a coordenadora de o projeto 

alterar as datas à qual o relatório faz referência e relatar as informações no parecer. 

Ponto 03 – Assuntos Gerais – A professora Juliana relatou aos demais integrantes 

da Comissão Local de Pesquisa que irá participar da reunião da Comissão Local de 



Pesquisa agendada para o dia quinze de novembro via vídeo conferência, a 

professora Juliana informou que os informes dessa reunião serão repassados para os 

demais integrantes da Comissão Local 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. 


