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Às nove horas do dia seis de agosto de dois mil e vinte, na sala 20 (vinte), esteve 1 

reunido o Grupo Especial de Pesquisa, instituída conforme portaria nº 003 de 2 

05/08/2020. Estiveram presentes, portanto, a Presidente, Brunella Tristão Simonelli e 3 

os membros docentes Ivan Melotti Capucho, Salatiel dos Santos Ribeiro e Selma 4 

Segato Vieira. A presidente iniciou a reunião expondo o objetivo do referido grupo. A 5 

Prof. Selma questionou o papel da Comissão, visto que os projetos já foram aprovados 6 

pelos colegiados. Explicou-se então, os critérios definidos no Barema, com o papel de 7 

cada um dos indicadores considerados na avaliação dos projetos e o papel do Grupo. 8 

O Prof. Salatiel expôs a solicitação dos professores para entender todos os trâmites 9 

pelos quais passam os professores pesquisadores. Dessa sugestão, a Coordenadora 10 

de Pesquisa e Extensão, se comprometeu a elaborar uma cartilha que torne os trâmites 11 

previstos nos regulamentos mais visíveis, mesmo que o Regulamento já os tenha 12 

contemplado. Destacou, entretanto, a necessidade de aguardarmos o Regulamento da 13 

Extensão, adiado em virtude da pandemia, visto que temos apenas o de Pesquisa por 14 

enquanto. O primeiro projeto “Laboratório de Pesquisa CRIE – Cultura, Representação 15 

e Imagem em estudo” foi aprovado. O segundo “O processo de Ensino Remoto durante 16 

a Pandemia da COVID-19 em Linhares”, também, mas foi sugerido que a Prof. Joana 17 

mudasse o título, transformando-o então, em “O processo de Ensino Remoto durante 18 

a Pandemia da COVID-19 no Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Linhares”. 19 

Os projetos “A (im)possibilidade do Município de Linhares para legislar sobre assuntos 20 

de interesse local: análise do teor da Súmula Vinculante 38 do Supremo Tribunal 21 

Federal quanto ao horário de funcionamento de drogarias e farmácias e seu impacto 22 

concorrencial”, “Iniciação Científica – Laboratório de Temas Avançados de Direito Civil, 23 

bem como a “Revista Capixaba de Direito Privado” também obtiveram aprovação por 24 

parte da Comissão. Sobre esse último os Professores Selma e Salatiel questionaram o 25 

critério de seleção por coeficiente, por entendê-lo como sendo excludente e não 26 

transformador em relação à realidade dos alunos de menor desempenho. Dessa forma, 27 

a orientação da Comissão é de que na entrevista (2ª etapa da seleção dos discente de 28 

caráter eliminatório), os 4 (quatro) professores do bloco, necessariamente, participem 29 

e sejam avaliadores nessa fase. Outro questionamento surgido foi em relação a real 30 

efetividade da avaliação dos projetos pelo colegiado, que normalmente os aprova por 31 

unanimidade, sendo então feitas duas sugestões: ou que o prazo entre a análise dos 32 

projetos pelo colegiado e a reunião da Comissão Especial de Pesquisa seja maior, visto 33 

que a Comissão passa a ter dúvidas no que se refere às áreas mais específicas ou que 34 

a Comissão se reúna antes do colegiado e aponte as dúvidas referentes aos aspectos 35 

mais específicos depois. A Presidente da Comissão, então, se comprometeu a levar 36 

essas sugestões à Direção. 37 
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