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ATA 02/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas 

reuniram-se na sala 305 do Campus Jaguarão os seguintes integrantes da Comissão 

Local de Pesquisa: Aline Neuschrank, Marcela Wanglon Richter, Lucio Jorge Hammes 

e Silvia Rozane de Souza Ávila de Souza. A professora Aline iniciou a reunião 

relatando informes sobre o Edital PDA – A professora Aline relatou que na prévia do 

Edital estava previsto que os Coordenadores de Projetos que tivessem relatórios 

pendentes, teriam que regularizar as pendências no SIPPEE até o dia vinte e dois de 

março, sem a urgência dos mesmos serem analisados pelas Comissões Locais. 

Contudo, na publicação do Edital está previsto o dia quatro de abril como data máxima 

para as Comissões Locais homologarem os relatórios de projetos no SIPPEE. A 

professora Aline informou que irá questionar a equipe organizadora do Edital PDA 

acerca da situação de proponentes que por ventura venham a ter algum relatório com 

parecer desfavorável, o que acarretaria na necessidade do proponente inserir 

novamente o relatório e se esse fato pode prejudicar de alguma forma os candidatos 

com interesse em participar do Edital PDA. A professora Aline relatou que 

encaminhará o parecer dos relatórios por e-mail para ciência/homologação dos demais 

componentes da Comissão Local de Pesquisa. Os integrantes da Comissão Local de 

Pesquisa concordaram por unanimidade com o encaminhamento proposto pela 

professora Aline. Na sequência foi abordado o ponto 01 - Parecer de Projetos de 

Pesquisa – Os integrantes da Comissão Local de Pesquisa analisaram e foram 

favoráveis ao desenvolvimento das seguintes propostas de projetos de pesquisa: 

“Narrativas latino-americanas: licenciatura, história e identidades no romance latino-

americano do século XX”, coordenado pela professora Cássia Daiane Macedo da 

Silveira; “O significado social do Blues de Blind Lemon Jefferson na cultura afro-

americana estadunidense do início do século XX”, coordenado pelo professor Rafael 

da Costa Campos; “Livrai-nos do Mal – Estudos sobre demônio, inferno, pagãos, 

hereges e bruxas no Medievo e Modernidade”, coordenado pelo professor Edison 

Bisso Cruxen; “História e sensibilidade no romance oitocentista na América: Os casos 

de James Fenimore Cooper e José de Alencar”, coordenado pela professora Renata 

Dal Sasso Freitas. Ponto 02 – Parecer de relatório de projeto de pesquisa – Os 

integrantes da Comissão Local de Pesquisa analisaram e foram favoráveis ao relatório 

do projeto de pesquisa “Campos que se fecham, direitos que se disputam: conflitos 



agrários nos processos judiciais relativos ao cercamento de terras na Fronteira Oeste 

(Uruguaiana), 1870-1910”, encaminhado pelo professor Guinter Tlaija Leipnitz. Ponto 

03 – Calendário de reuniões da Comissão Local de Pesquisa – A professora Aline 

informou aos demais integrantes da Comissão de Pesquisa que conforme reunião 

realizada com as Coordenadoras das Comissões de Ensino e Extensão ficou definido 

que as reuniões da Comissão de Pesquisa acontecerão prioritariamente nas segundas 

quartas feiras de cada mês as 15 horas. Ponto 04 – Informes – A servidora Silvia 

relatou a necessidade do Coordenador da Comissão de Pesquisa fazer parte da 

Comissão do Sigen, a servidora Silvia relatou que fez parte da Comissão em razão de 

uma solicitação da professora Juliana que estava no fim do seu período na 

Coordenação da Comissão Local de Pesquisa. A servidora Silvia relatou que fará 

atualizações na página da Comissão Local de Pesquisa, começando pela atualização 

da nova composição da Comissão. 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. 


