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Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, quintta-feira às 

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

três com a professora coordenadora Patrícia Moura, as professoras 

supervisoras, Milena Rocha e Silvana Souza Peres e as bolsistas, Tawanny 

Nunes, Betânia Rondan, Juliane Amaral, Lizzes Amorim, Dara Denise, Gabriele 

Aguiar Alves, Malú Valle, Marinela da Silva e Gabrielle Coelho dos Santos. As 

bolsistas: Carolina Neumann, Graziela Machado, Fernanda Peres e Micaela 

Fagundes, justificaram sua ausência em função de estarem em estágio 

curricular do curso de Pedagogia, para a realização da reunião geral feita 

mensalmente. No primeiro momento as supervisoras Milena Rocha e Silvana 

Souza Peres discutiram sobre as rifas da cesta do gaúcho, informando o que já 

havia sido arrecado e discutiram a possibilidade de ser incorporado à cesta um 

vale bombacha. Em seguida, falaram sobre o abaixo assinado para 

continuação do PIBID e sobre as orientações fornecidas pela coordenadora 

Patrícia. No segundo momento, a coordenadora solicitou que as bolsistas 

informassem sobre o andamento dos trabalhos para o “III Encontro 

Humanístico Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano em Estudos 

Humanísticos Multidisciplinares” questionando sobre quais seriam as duplas e 

se todos os trabalhos já haviam sido submetidos. Além de, dar um breve 

panorama sobre os possíveis caminhos do projeto no ano seguinte. No 

momento seguinte ocorreu a confraternização dos aniversariantes do mês e 

entrega de uma lembrança em alusão ao dia do professor para todas as 

bolsistas, supervisoras e coordenadora. Depois, a bolsista Dara Denise 

apresentou o capítulo “Os saberes e as falas dos bebês e de suas 

professoras”, relacionando tal leitura com as suas práticas e da colega 

Fernanda Souza com os bebês de creche I. No último momento ficou definido 

que as apresentações restantes ocorrerão na próxima reunião por causa do 

horário. A próxima reunião ficou marcada para o dia seis de novembro às nove 

horas na sala trezentos e doze.   

 


