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Aos dezenove do mês de setembro de dois mil e dezessete, quinta às nove 

horas, reuniram-se no campus Jaguarão Unipampa na sala duzentos e cinco 

com a professora coordenadora Patrícia Moura, as professoras supervisoras, 

Milena Rocha e Silvana Souza Peres e as bolsistas Carolina Neumann, 

Micaela Fagundes, Vera Feijó, Laura Campos, Tawanny Nunes, Graziela 

Machado, Betânia Rondan, Juliane Amaral, Lizzes Amorim, Dara Denise, e 

Gabriele Aguiar Alves, Malú Valle, Fernanda Peres, Marinela da Silva, para a 

realização da reunião geral feita mensalmente. No primeiro momento da 

reunião a coordenadora Patrícia discutiu sobre as camisetas que serão 

emprestadas para as bolsistas que irão para o seminário em Bagé no dia vinte 

de setembro saída as 16hrs da frente da Unipampa e voltaram dia vinte e dois, 

seminário de discussão sobre o PIBID que irão as bolsistas Dara Denise, 

Marinela da Silva, Betânia Rondan, Malú Valle, Carolina Neumann e Gabriele 

Aguiar acompanhadas da supervisora Silvana Souza Peres, saída dofoi falado 

também sobre as camisetas que para  o SIEPE usaram as novas . Para a 

viajem de São Leopoldo, quem vai tendo os trabalhos aprovados, não se sabe 

do custeio ate agora.  

Foi realizado o sorteio de trinta reais de rifa vendidos pela coordenadora 

Patricia Moura que a ganhadora foi Lizzis Amorim. 

Foi explicado para os presentes a saída da bolsista Wictoria deixando todos 

cientes sobre o seu preconceito ocorrido com o Professor Everton. Envio do 

cronograma do seminário de Bagé, a coordenada pediu para as bolsistas que 

vão lerem mais de uma vez para ficarem atentas a tudo que ocorrerá la. Leitura 

da portaria, onde a coordenadora explicou, logo após o intervalo falamos sobre 

a participação da semana acadêmica obrigatória as bolsista participar. Ler o 

estudo sobre a resolução dois mil e quinze sobre o evento de bagé do dia vinte 

e um e vinte e dois que são obrigadas a ler. 



 

 

 

 
 


