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ATA 03/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas 

reuniram-se na sala 205 do Campus Jaguarão os seguintes integrantes da Comissão 

Local de Pesquisa: Aline Neuschrank, Marcela Wanglon Richter, Silvia Rozane de 

Souza Ávila de Souza e Renata Dal Sasso Freitas. A reunião teve início com a 

apreciação do ponto 01 - Parecer de Projeto de Pesquisa – Os integrantes da 

Comissão Local de Pesquisa analisaram e foram favoráveis ao desenvolvimento da 

proposta de projeto de pesquisa: “Discursos Literários das Nações Africanas”, 

coordenado pelo professor Luís Fernando da Rosa Marozo. A professora Aline relatou 

que a professora Miriam solicitou que a Comissão não fizesse a homologação do 

projeto de pesquisa “Fonética e fonologia da Língua Espanhola e da Língua Porguesa: 

um estudo sobre aquisição e percepção das vogais”, pois irá realizar alterações no 

projeto. A professora Aline relatou que a professora Paula irá alterar o parecer de 

favorável para desfavorável. A professora Aline relatou que entrará em contato com a 

professora Paula, pois se o texto do parecer for o mesmo, será feita apenas a troca do 

item favorável para desfavorável. Ponto 02 – Seminário de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – A professora Aline relatou que as coordenações das Comissões de 

Ensino, Pesquisa e Extensão irão se reunir para organizar o seminário que será uma 

apresentação dos projetos cadastrados no Campus. A professora Aline relata que a 

ideia é de posteriormente realizar um evento onde os coordenadores dos projetos 

tenham espaço para apresentar seus projetos à comunidade acadêmica. Ponto 03 – 

Informes – A servidora Silva relatou que fez atualização no site dos dados 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. 


