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Aos vinte e quadro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, quarta-feira 

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, 

Witória Moraes, 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 a possibilidade 

das bolsistas ficarem com os alunos durante uma hora, para os professores 

poderem se reunir com os funcionários, pais e responsáveis para questões de 

elaboração do PPP, também apresentou a nova bolsista Malu Valle. No 

segundo momento discutimos sobre a campanha ‘’Adote uma criança’’ que foi 

sugerida pela diretora Liese da EMEI Silvia Soares, o objetivo da campanha é 

lançar uma forma de ajuda para que no dia das crianças cada aluno da EMEI 

Silva Soares receba um presente de um aluno da Unipampa. Foi sugerido 

então que cada grupo de bolsistas fossem nas turmas de pedagogia para falar 

sobre a campanha  e que também levasse um desenho ou algum trabalho 

realizado pelos alunos da creche, então o aluno que  quiser ajudar ficará com 

uma carta e pegaremos o presente até o dia vinte e um de setembro.  Os 

grupos se separaram da seguinte forma, no segundo semestre de pedagogia 

ficará responsável por passar o recado a bolsista Bethania, no quarto semestre 

as bolsistas responsáveis serão Marinela, Witória, Juliane e Lizzes, no sexto 

semestre Micaela, Laura, Tawanny e Fernanda e no oitavo semestre as 

responsáveis serão Vera, Graziela e Carol. Também foi combinado que 

anotaremos quantas pessoas pegaram as cartas e quantas ficaram sobrando, 

se sobrar alguma carta a coordenadora Patricia falará com os outros cursos.  

No terceiro momento a professora Patrícia explicou sobre a submissão dos 



trabalhos para o SIEPE, deu uma breve explicação sobre resumo, introdução, 

metodologia e objetivos também pediu para começarmos a enviar o trabalho 

para ela até dia onze de setembro para que ela possa fazer a correção. No 

ultimo momento da reunião contamos com a participação da professora Jane, 

que foi convidada a ir para se fazer presente para prestarmos uma homenagem 

de despedida, cada bolsista levou um bilhete com frases e recordações para a 

professora. A próxima reunião ficou marcada para o dia vinte e um de setembro 

às nove horas.   

 

 
 


