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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, sexta-feira às nove 

horas, reuniram-se no campus Jaguarão Unipampa na sala trezentos e quatro, 

com a professora coordenadora Patrícia Moura, as professoras supervisoras, 

Milena Rocha e Silvana Souza Peres e as bolsistas Micaela Fagundes, Vera 

Feijó, Tawanny Nunes, Betânia Rondan, Lizzes Amorim, Dara Denise, Gabriele 

Aguiar Alves, Malú Valle, Fernanda Peres, Marinela da Silva, Gabrielle Coelho , 

Paula, para a reunião geral realizada mensalmente. A primeira pauta discutida, 

tratava dos combinados sobre o evento do Siepe, a coordenadora Patrícia 

comunicou o seu não comparecimento no momento das avaliações, por motivo 

de protesto, pois a comissão organizadora do evento, não cumpriu com as 

determinações do pagamento de sua estadia e de alguns de seus colegas 

avaliadores. Também foi discutido dentro desta mesma pauta, a reserva de 

lugares no ônibus responsável pelo transporte para o evento em questão. E foi 

comunicada a liberação para não comparecimento do evento, pelas bolsistas 

Tawanny e Graziela, em virtude do transporte ao qual estas iriam utilizar para 

deslocar-se até o evento, e também por seus filhos. A segunda pauta discutida, 

tratava-se do envio dos relatórios finais para a bolsista Carolina, que foi 

liberada de recuperar os dias correspondentes ao período do estágio curricular, 

pois está encarregada da organização e envio dos relatórios. A terceira pauta 

discutida, tratava do evento da Semana Acadêmica de Pedagogia, a 

coordenadora Patrícia, fez sugestões de Temas para as bolsistas em período 

de estágio sob sua supervisão, Fernanda, Gabrielle, Betânia e Tawanny, onde 

sugeriu, temáticas específicas relacionadas às práticas do estágio destas. 

Também sugeriu às supervisoras, Milena e Silvana, uma temática voltada a 



análise dos registros das bolsistas, e o processo evolutivo de suas reflexões. A 

quarta pauta discutida, tratava-se do evento EnlincSul, a coordenador Patricia 

comunicou sobre o transporte das bolsistas ao evento, o qual ficará a cargo do 

carro da Unipampa, com excessão da bolsista Marinela, que irá de ônibus 

particular. Também comunicou sobre a doação que conseguiu com o seu irmão 

para o pagamento da estadia das bolsistas. A quinta pauta discutida, tratava da 

apresentação dos materiais destinados ao evento do Siepe, primeiro foram 

apresentados os slides destinados a aprestação oral, de Milena e Carolina, e 

de Betânia. Após foram apresentados os posteres, de Lizzes e Fernanda, de 

Micaela e Malú, e de Marinela. Por fim, foi combinado que seria comunicada a 

data da proxima reunião geral no grupo do Pibid na rede social Facebook, que 

acontecerá na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, sala a ser 

combinada. 


