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Aos vinte e quadro dias do mês de julho de dois mil e dezessete, segunda-feira 
as nove horas, reuniram-se no campus Jaguarão Unipampa na sala trezentos e 
quatro com a professora coordenadora Patrícia Moura, as professoras 
supervisoras Jane Elisa Martins, Milena Rocha, Silvana Souza Peres e as 
bolsistas Carolina Neumann, Micaela Fagundes, Tatiane Conceição, Vera 
Feijó, Laura Campos, Tawanny Nunes, Witória Moraes, Graziela Machado, 
Betânia Rondan, Juliane Amaral, Lizzes Amorim, Dara Denise, e Gabriele 
Aguiar Alves para a realização da reunião geral feita mensalmente. A bolsista 
Marinela da Silva apresentou atestado e a bolsista Fernanda Peres justificou 
posteriormente sua ausência a coordenadora. A professora Patrícia deu inicio a 
reunião esclarecendo uma das pautas do encontro que seria a ida ao SIEPE 
(Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) que ocorrerá no mês de 
novembro com data a ser definida. A mesma esclareceu que as apresentações 
de trabalho neste evento é obrigatória visto que é uma das atribuições do 
bolsista participação em eventos. A coordenadora ainda perguntou se alguém 
não iria ao evento pedindo que comunicasse na presente reunião. Não 
havendo negativas, tratamos das arrecadações de dinheiro para a viajem, 
ficando definido que serão feitas duas rifas, uma de um book fotográfico a 
definir e outra de uma cesta de produtos tradicionalistas. A bolsista Betânia 
Rondan ficou responsável por selecionar o hotel que o grupo ficará assim que 
for divulgada a cidade que sediará o evento. Neste dia da reunião decidimos 
com o grupo quais bolsistas ficaram em quais escolas, em face que a 
supervisora Jane Elisa Martins pediu desligamento devido a troca de escola. 
Ficou definido então que, na EMEI Casa da Criança ficarão as bolsistas Lizzes 
Amorim, Fernanda Peres, Micaela Machado, Dara Denise, Witória Moraes e 
Tatiane Conceição. Na EMEI Silvia Soares ficarão as bolsistas Carolina 
Neumann, Vera Feijó, Laura Campos, Juliane Amaral, Graziela Machado, 
Tawanny Nunes, Betânia Rondam, Gabriele Aguiar e Marinela da Silva. A 
professora Patrícia também convidou três bolsistas que tivessem 
disponibilidade para irem até a cidade de Arroio Grande na terça-feira dia um 
de agosto de dois mil e dezessete ajuda-la em uma oficina que será realizada 
em um evento da cidade, as bolsistas Carolina Neumann, Gabriele Aguiar e 
Vera Feijó manifestaram interesse em ir e na segunda-feira dia trinta e um de 
julho de dois mil e dezessete se farão presentes na residência da professora 
Patrícia,  rua Menna Barreto nº 1474 para a preparação da oficina. Foi feita a 
confraternização em comemoração aos aniversariantes mensais organizada 



pela EMEI Casa da criança, as aniversariantes foram Gabriele Aguiar e 
Marinela da Silva que não pode se fazer presente. Após o lanche foi dado inicia 
a apresentação do livro Os saberes e as falas de bebês e suas professoras 
organizado pelas autoras Ester Calland de Souza Rosa e Tacyana Karla 
Gomes Ramos. As bolsistas Lizzem Amorim e Micaela Fagundes 
apresentaram a parte I e II do livro, dentre as discussões um dos pontos mais 
destacado foi a organização do espaço na sala dos bebês, seus brinquedos 
devem ser organizados separadamente de acordo com suas classificações 
(pelúcia, encaixe, mordedores, etc) e estarem ao alcance das crianças. Após 
essas apresentações, pelo adiantado da hora, a professora Patrícia marcou a 
próxima reunião para o dia dez de agosto de dois mil e dezessete às nove 
horas em sala a ser definida no dia, encerrando a reunião. 


