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CAPÍTULO I 
FUNÇÕES E OBJETIVOS DO REGIMENTO 

 
Art. 1º – O Regimento Interno é um documento do Grupo PET Engenharia de Alimentos, da Universidade                 

Federal de Goiás, Regional Goiânia. 

 

I. O Regimento foi definido de acordo com o disposto na Lei nº 11.180 de 23 de Setembro de 2005,                   

pela Portaria MEC nº 976, de 27 de Julho de 2010, e pela Portaria n° 343, de 24 de Abril de 2013. 

 

Art. 2º – O Regimento subsidiará os integrantes do Grupo PET Engenharia de Alimentos no               

desenvolvimento e cumprimento de suas atividades. 

 

Art. 3º – Com o Regimento o grupo PET Engenharia de Alimentos busca estabelecer as atribuições                

pertinentes ao programa que deverão ser cumpridas pelos integrantes do grupo, a partir do ingresso no PET. 

 

Art. 4º – São objetivos deste Regimento: 

 

I. Zelar pela unidade do Grupo PET Engenharia de Alimentos; 

II. Incentivar a integração e a articulação entre bolsistas, não bolsistas, tutor e professor colaborador              

(quando houver); 

III. Manter o Grupo, em conformidade com os objetivos do Programa de Educação Tutorial. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
MEMBROS DO GRUPO 

 
Art. 5º – São considerados membros do Grupo PET Engenharia de Alimentos: 

 

I. Todos os estudantes do curso de Engenharia de Alimentos que obtiveram aprovação e foram              

selecionados mediante Processo Seletivo, registrado na Pró-Reitoria de Ensino e Graduação e            

referendado pelo CLAA da UFG; 

II. Professor tutor docente do curso de Engenharia de Alimentos, da Escola de Agronomia UFG, em               

regime integral de trabalho, doutor ou excepcionalmente mestre, que não possua outra bolsa;  

III. Professores colaboradores de qualquer curso da UFG (quando houver). 

 
Art. 6º – Os membros devem participar e realizar todas as atividades, definidas no Planejamento Anual de 

atividades do grupo PET Engenharia de Alimentos. 

 

I. Também deverão ser executadas atividades não definidas no Planejamento de Atividades, mas            

que a necessidade de sua realização, fora discutida com todos os membros do grupo; 

II. O início da participação nas atividades se dará apenas após aprovação no Processo Seletivo, de               

ter conhecimento de todas as normas contidas no presente Regimento e ter sido cadastrado no               

SIGPET ou sistema equivalente. 

 
Art. 7º – Somente permanecerão no grupo aqueles que cumprirem o presente Regimento, o qual se aplica a                  

todos os membros, não sendo lícito alegar ignorância de seus dispositivos. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 

 

Art. 8°– A quantidade de vagas será determinada pela necessidade de preenchimento das mesmas. 

 
I. O Grupo PET Engenharia de Alimentos tem 12 (doze) vagas para bolsistas e 6 (seis) vagas para                 

não bolsistas;  

II. O Grupo PET Engenharia de Alimentos tem 1 (uma) vaga para professor tutor. 

 

 



 

Art. 9°– A distribuição das vagas será descrita no edital do Processo de Seleção, escrito pelo grupo e                  

aprovado por todos os membros ativos e pelo Conselho Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA). 

 

CAPÍTULO IV 

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA 
 

Art. 10º –  As atividades poderão ter ausência justificada mediante: 

 

I. Apresentação de certificados, por participação em congresso, simpósio, oficinas, palestra ou 

qualquer atividade semelhante, desde que não coincida com atividades já programadas pelo 

Grupo PET Engenharia de Alimentos; 

II. Caso de doença atestada por médico; 

III. Morte de familiares; 

IV. Problemas de conexão e/ou energia, para atividades realizadas online; 

V. Outros motivos devem ser apresentados e avaliados pelo grupo. 

 
CAPÍTULO V 

REUNIÕES DO GRUPO 
 

Art. 11º – As reuniões ordinárias obedecerão às seguintes normas: 

 
I. As reuniões serão realizadas semanalmente (presencial ou virtualmente, de acordo com as            

necessidades), sendo o dia da semana e horário definido de acordo com a disponibilidade dos               

integrantes, no início do semestre; 

II. Ao longo da semana será definido os pontos de pauta da reunião, podendo haver o acréscimo de                 

outros assuntos de acordo com a urgência; 

III. As atas de reunião serão redigidas por um petiano previamente escalado para a função, segundo               

um modelo adotado pelo grupo; 

IV. O atraso terá tolerância de 5 minutos; 

V. Ausências sem justificativas não serão toleradas. 

 
Art. 12º – O Grupo e/ou Tutor decide uma reunião extraordinária sempre que necessário. A solicitação deve                 

ser confirmada por consenso entre no mínimo metade dos integrantes mais 1 (um), caso contrário a reunião                 

não será realizada. A mesma deve ser convocada mantendo o prazo de 48 horas de antecedência. 

 
 



 

CAPÍTULO VI 
SALA DO PET ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
Art. 13º – Quanto à utilização da sala do PET do grupo PET Engenharia de Alimentos e dos equipamentos                   

nela situados: 

 

I. Os integrantes discentes poderão utilizar a sala e seus equipamentos durante seu horário PET e               

fora do mesmo desde que não interfira nas atividades do grupo; 

II. As impressoras só poderão ser utilizadas para atividades do grupo; 

III. Ao deixar o Programa, os integrantes discentes deverão devolver a chave da sala do grupo, dos                

armários e retirar seus pertences da sala, bem como o uniforme social e o crachá (incluindo o                 

cordão e suporte); 

IV. Zelar pela conservação das instalações, máquinas e equipamentos; 

V. Evitar perdas de tempo, desperdício de materiais, água, energia elétrica, etc.; 

VI. Durante o horário PET não será permitido a utilização dos computadores para acessar sites e               

tecnologias de comunicação não relacionados ao trabalho; 

VII. Não será permitido portar armas de fogo ou outra qualquer na sala do grupo; 

VIII. Não será permitido fumar, beber, usar e/ou estar sob o efeito de drogas lícitas e/ou ilícitas de                 

caráter abusivo na sala do grupo PET Engenharia de Alimentos;  

IX. Não será permitido sair da sala do Grupo PET Engenharia de Alimentos portando qualquer tipo de                

material pertencente ao grupo, sem prévia autorização do mesmo; 

X. Manter seu armário individual em perfeitas condições, nele guardando apenas objetos de uso             

pessoal, não responsabilizando o grupo por falta ou desaparecimento de objetos ali guardados; 

XI. Não introduzir no recinto do grupo pessoas estranhas às atividades, sem prévia autorização; 

XII. Serão responsabilizados por danos, estragos ou extravios ocorridos com bens do grupo, aqueles             

que os causarem por dolo, negligência, imperícia ou imprudência; 

XIII. Não conectar pen-drives ou cabos USB de telefone nos computadores da sala. 

 

CAPÍTULO VII 
CUMPRIMENTO DE HORAS 

 
Art. 14º – O horário básico de atividades do grupo são de 20 (vinte) horas semanais, podendo vir a realizar                     

um horário reduzido de acordo com as necessidades, sendo essa uma medida a ser tomada em caráter                 

emergencial. Ficando assim estabelecida a jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme Portaria nº 976,               

de 27 de julho de 2010, Artigo 17 parágrafo IV. 
 



 

 

Art. 15º – Na sala do PET haverá um livro destinado ao registro da hora de entrada e saída dos membros. A                      

fim de serem contabilizadas as cargas horárias semanais cumpridas por cada membro. 

 

I. O registro dos períodos de trabalho será feito nas pastas, marcados cuidadosamente pelos próprios              

membros; 

II. Os membros devem marcar seus horários cumpridos semanalmente no máximo até a segunda-feira             

da semana seguinte; 

III. A carga horária de cada atividade não poderá exceder o tempo de trabalho pré-estabelecido para               

cada função, sendo proibido fraudar ou tentar fraudar o registro de horário do caderno. 

 

Art. 16º – O horário de atividade na sala do PET, será estabelecido pelo próprio membro de acordo com as                    

suas conveniências e necessidades, sendo obrigatória sua rigorosa observância para garantir o            

cumprimento das horas exigidas. 

 
CAPÍTULO VIII 

CONDUTA DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
 

Art. 17º – São determinadas como normas de conduta do bolsista e não bolsista do Grupo PET Engenharia                  

de Alimentos: 

 

I. Conhecer e cumprir o Manual de Orientações Básicas do PET vigente no período e portaria; 

II. Conhecer, cumprir e zelar pelo presente Regimento; 

III. Respeitar as decisões do CLAA; 

IV. Comparecer a todas as atividades do grupo. Cumprir as atividades tanto coletivas como             

individuais programadas, salvo as situações listadas no Capítulo IV; 

V. Manter a integridade do grupo e do Programa, bem como ter compromisso social e acadêmico               

assumido; 

VI. Elaborar e cumprir o Planejamento Anual de Atividades do grupo; 

VII. Executar as deliberações das Reuniões Administrativas; 

VIII. Elaborar os Relatórios Anuais e Parciais das atividades do grupo em modelo definido pelo tutor; 

IX. Zelar pelos materiais permanentes e de consumo; 

X. Zelar pelo nome da Instituição, bem como do Programa nos quais está inserido; 

XI. Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

XII. Dedicar a uma carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais às atividades do PET; 
 



 

XIII. Manter bom rendimento no curso de graduação, com média global maior ou igual a 6,0 (seis); 

XIV. Participar de eventos realizados ou apoiados pelo PET; 

XV. Não utilizar a identidade do PET sem autorização ou vestir a camiseta do grupo em momentos de                 

lazer, salvo os momentos de lazer programados pelo grupo; 

XVI. Entregar os horários disponíveis para as atividades do PET, que deverão ser cumpridos             

rigorosamente;  

XVII. Guardar sigilo sobre tudo quando lhe for confiado durante o planejamento e execução de suas               

tarefas, não revelando a terceiros; 

XVIII. Apresentar-se nas reuniões e locais de execução de atividades em trajes adequados (uniforme),             

em condições normais de higiene e segurança; 

XIX. Manter o devido respeito aos seus companheiros e tutor, sendo atencioso no trato com qualquer               

pessoa; 

XX. Argumentar e contribuir com ideias para melhorar o andamento de qualquer atividade;  

XXI. Ler todas as atas redigidas pelo grupo; 

XXII. Participar com representatividade nos eventos do PET (InterPET; ECOPET e ENAPET); 

XXIII. Respeitar todos os membros da comunidade acadêmica e externa; 

XXIV. Manter a pontualidade e presença nos horários de reuniões e de trabalho PET; 

XXV. Assumir as responsabilidades perante as falhas cometidas; 

XXVI. Relatar, com fidelidade, fatos que tenha presenciado, ou que tenha conhecimento, atentatório à             

boa ordem ou à disciplina; 

XXVII. Comunicar, com urgência e antecedência, as faltas às atividades seja qual for o motivo que as                

determine. 

 

Art. 18º – Os estudantes não bolsistas estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso e permanência                

e aos mesmos deveres exigidos para o estudante bolsista, inclusive quanto à participação no processo de                

seleção. 

 

Art. 19º – O estudante não bolsista terá, no caráter de suplente e na ordem estabelecida pelo processo de                   

seleção, prioridade para substituição de estudante bolsista. 

 

CAPÍTULO IX 

CONDUTA DO PROFESSOR TUTOR 
 

Art. 20º – São determinadas como normas de conduta do professor tutor do Grupo PET Engenharia de                 

Alimentos: 
 



 

 

I. Planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os estudantes; 

II. Aplicar as devidas penas: Advertência Verbal; Advertência por Escrito e Exclusão por Justa             

Causa. Na ausência do tutor, o líder do grupo, indicado pelo mesmo, poderá tomar as medidas                

previstas neste artigo; 

III. Coordenar a seleção dos novos membros do grupo; 

IV. Submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-reitoria de Graduação e do CLAA; 

V. Dedicar carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais para orientação dos estudantes do              

grupo, sem prejuízo nas demais atividades previstas em sua instituição; 

VI. Atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC; 

VII. Solicitar ao CLAA, por escrito, justificadamente, seu desligamento ou o de estudantes bolsistas e              

não bolsistas; 

VIII. Controlar a frequência e a participação dos estudantes; 

IX. Elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada a              

CAPES/SESu; 

X. Fazer referência a sua condição de tutor do PET nas publicações e trabalhos apresentados; 

XI. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso; 

XII. Elaborar e cumprir o Planejamento Anual de Atividades do Grupo;  

XIII. Participar com representatividade nos eventos do PET (InterPET; ECOPET e ENAPET). 

 

CAPÍTULO X 

MEDIDAS DISCIPLINARES GERAIS 
 
Art. 21º – Os membros que descumprirem com as responsabilidades depositadas para o andamento das               

atividades, organização da sala e cuidado com os materiais de propriedade do grupo ficam sujeitos às                

seguintes penalidades: 

 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência através do corte de pontos. 

 
Art. 22º –  A punição por corte de pontos dos membros do grupo PET EngAli será feita de acordo com as 

seguintes situações: 

 

I. Falta sem justificativa em Reunião Administrativa resultará na perca de 2 pontos; 
II. Atraso por três vezes em reuniões considerando o tempo de tolerância (5 minutos) resultará na 

 



 

perca de 1 ponto; 
III. Abandono de reuniões antes do seu respectivo encerramento, por três vezes, resultará na perca              

de 1 ponto; 
IV. O não cumprimento das responsabilidades listadas no Capítulo VIII, resultará na perca de 1              

ponto; 
V. A ausência não justificada nas atividades obrigatórias resultará na perca de 3 pontos; 
VI. O atraso sem justificativa na entrega de qualquer função pré-estabelecida, resultará na perca de 1               

ponto; 
VII. A não confecção da ata em Reuniões Ordinárias, resultará na perca de 2 pontos; 

VIII. O uso de uniformes do grupo (social e/ou polo) em datas alheias às atividades definidas no                

Planejamento e/ou em Reuniões Administrativas resultará na perca de 1 ponto; 
IX. O acúmulo de 3 cartões vermelhos, no Quadro de Execução de Atividades, resultará na perca de                

1 ponto, para o(s) Coordenador(es); 
X. Uso inadequado do espaço dedicado ao cumprimento das horas semanais desrespeitando assim            

o colega durante o seu trabalho, resultará na perca de 1 ponto. 
 

CAPÍTULO XI 
MEDIDAS DISCIPLINARES ONLINE 

 
Art. 23º –  A punição por corte de pontos dos membros do grupo PET EngAli em atividades online será feita 

de acordo com as seguintes situações: 

 

I. Não manifestação por três vezes consecutivas nos documentos enviados via e-mail para            

correção, resultará na perca de 1 ponto; 
II. O não auxílio na correção da ata, resultará na perca de 1 ponto;  
III. Manter a câmera desligada durante a maior parte de uma reunião sem justificativa pertinente,              

resultará na perca de 1 ponto; 
IV. Não atualização do quadro de tarefas três vezes na mesma atividade, resultará na perca de 1                

ponto, para o(s) Coordenador(es). 
 

CAPÍTULO XII 
DESLIGAMENTO 

 
Art. 24º – O integrante discente ainda será desligado do grupo nos seguintes casos: 

 
 



 

I. Somatória de 6 pontos cortados durante um semestre;  

II. Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação; 

III. Desistência; 

IV. Rendimento escolar insuficiente (média global inferior a 6,0); 

V. Acumular duas reprovações em disciplinas após o seu ingresso no PET. Por acúmulo entende-se:              

reprovação na mesma disciplina em semestres distintos ou em mais de uma disciplina em um               

mesmo semestre; 

VI. Não pagar a disciplina, de cunho obrigatorio na matriz, reprovada durante permanência no grupo              

no semestre seguinte à reprovação ou no 1º semestre que ela seja ofertada; 

VII. Descumprimento das obrigações junto às Pró-Reitorias da UFG, Unidades Acadêmicas e demais            

Órgãos da UFG; 

VIII. Descumprimento recorrente dos deveres previstos nesse regimento ou na legislação do PET;  

IX. Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos e princípios do PET ou com                

o ambiente universitário; 

X. Deixar de comparecer nas atividades e ações do grupo, sem causa justificada, por período              

superior a 7 (sete) dias consecutivos. 

 
CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26º – O Grupo poderá alterar qualquer artigo do Regimento ou incluir novas instruções de trabalho,                 

sendo que as alterações feitas farão parte integrante deste Regimento Interno. 

 

I. As sugestões para alterações deste Regimento devem ser apresentadas durante qualquer           

Reunião Administrativa do PET, prevista em pauta, e deve ser aprovada pela maioria dos              

membros, incluindo o tutor; 

 

II. Este Regimento deve ser apresentado e aprovado pelo Conselho Local de Avaliação e             

Acompanhamento (CLAA) da UFG, com comprovação de ata. 

 

 

 

 
REGIMENTO ATUALIZADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021 

E APROVADO NO CLAA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2021 - PROGRAD

                                                                                    ATA DE REUNIÃO Nº 001/2021 - CLAA

 

Ata da Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação
Tutorial na Universidade Federal de Goiás (CLAA-PET/UFG), realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Homologação do resultado do edital de Seleção de Tutor PET Matemática; (5) Relatório
consolidado (6) InterPET; (7) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (8)
Outros assuntos. Às dez horas do dia 12 de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link:
https://meet.google.com/yjf-gsdr-isz, reuniu-se o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Tutores e
Alunos do PET/UFG, com a presença dos seguintes membros: Prof. Kléber Mendes de Figueiredo,
presidente do CLAA/PET/UFG, Prof. Edson José Benetti, representante Prograd, Larissa Santos Pereira,
representante da PRPI, Flávia Magalhães Freire, representante PROEC, Profª. Marise Ramos de Souza (PET
Enfermagem Jataí), titular, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET Engenharias), suplente, representantes
dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa (PET MAT), Karen Myllene Lima de
Oliveira (PET GEO), Samantha Júlia Carvalho Lopes (PET NUT) e Alexandre da Silva Teixeira (PET
EngAli). Presença das tutoras Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Profª. Marília Mendonça
Guimarães (PET NUT) e do Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO). E, ainda, presença dos petianos:
Isabella Rodrigues Silva e Oswaldo Severino Botelho Neto, (PET Vila Boa), Maria Júlia Silva Paraguassu,
Mariane Cordeiro e Castro, Isabella Macedo Cabral e Letícia Assis,  (PET ENF Jataí), Letícia Fideles Silva
(PET EMC); Eduardo Braúno de Sousa, Lanna Luiza Sousa Sena, (PET EngAli), e Marcella Vitta (PET ENF
Goiânia). Constatada a existência de quórum, o Presidente do CLAA-PET/UFG - Prof. Kléber Mendes de
Figueiredo, inicia a reunião agradecendo a presença de todos, em seguida dando continuidade aos pontos de
pauta, passa para o Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 11/12/2020. Colocada em discussão, em
votação. Aprovada por unanimidade. Passando para o Item (2) Informes PRPI: Prof. Kléber abre a palavra
para Larissa S. Pereira. Que destaca que PRPI está retomando a programação “diálogos em Pesquisa e
Inovação”, além de outros projetos com essa temática. Lembra, ainda, que atividades continuam online, e
que a primeira palestra do ano ocorrerá dia 25/02/2021, com o tema: Universidade ensino e pesquisa em
tempos de covid 19, transmitida pelo canal oficial da UFG no youtube, e tendo como palestrantes o Prof.
Edward e o Prof. Jesiel. Passando para o Item (3) Informes PROEC, Prof Kléber abre a palavra para Flávia
Freire, que pontua que não há eventos programados no momento. E que ainda estão trabalhando no
planejamento das ações e programação do ano. Passando para o Item (4), Homologação do resultado do
edital de Seleção de Tutor PET Matemática (Edital PROGRAD 036/2020 - SEI_UFG-1721398): Prof.
Kléker, informa sobre a conclusão dos trabalhos da banca que selecionou o novo tutor do PET MAT,
trazendo ao plenário o resultado final para homologação do CLAA. Colocada em discussão. Em votação.
Aprovada por unanimidade. Professora Adriana Régia (PET EngAli), que presidiu a banca, agradeceu a
todos que participaram da mesma, pelo excelente trabalho desenvolvido. Segundo ela, chamou a atenção a
alta pontuação tanto do currículo quanto do projeto apresentado pelo Prof. Wellington, mas destaca que
sentiu falta que se abordasse mais a questão da evasão no projeto. Recomenda também que se evite colocar
nos projetos o termo ‘iniciação científica’ para evitar conflitos com os auditores do MEC, que poderão gerar
prejuízos no futuro em razão de uma interpretação equivocada sobre o aquilo que se está propondo. Passando
para o Item (5) Relatório consolidado: Prof. Kléber informa sobre problema que teremos na aprovação do
relatório consolidado, uma vez que o mesmo precisa ser aprovado no CLAA, e depois no CEPEC, e as datas
finais são praticamente coincidentes, tanto para o tutor, quanto para aprovação no CEPEC. Profª. Andreia
Ayoagui (PET EMC), pergunta se tutores tiveram dificuldade no preenchimento do questionário ano passado
e, ainda, se tem sugestões a fazer. Tutores presentes solicitaram compartilhamento da planilha novamente.

https://sei.ufg.br/HP/Downloads/:%20https:/meet.google.com/xwp-efve-uwd
https://meet.google.com/yjf-gsdr-isz
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Passando para o próximo ponto de pauta (6) InterPET: Prof. Kléber pergunta se há novidades sobre a
organização do mesmo. Profª. Adriana Régia (Pet EngAli), destaca que a definição da data ainda continua
pendente, uma vez que a UFGD, organizadora do ECOPET, também ainda não definiu a data de realização
do mesmo, que por sua vez, também depende da definição de data do ENAPET. Prof. Kléber observa que
provavelmente até março ou abril, já tenhamos a data para realização do InterPET. Passando para o próximo
ponto de pauta (7) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01) Grupo PET
Ciências Biológicas. Aprovado o desligamento de Carolina Machado Freitas, como bolsista, a partir do dia
17 de fevereiro de 2021, e homologação do resultado final do Processo Seletivo Edital 02/2020. Laura
Ribeiro Gomes 1º (bolsista) Sebastião Paulo dos Santos Carvalho 2º (voluntário) Júlia Rodrigues Cavalcanti
3º (voluntária) Washington Luiz do Nascimento 4º (voluntário), com a inclusão, como bolsistas, de Laura
Ribeiro Gomes, a partir de 15/02/2021, e de Sebastião Paulo dos Santos Carvalho, a partir de 18/02/2021;
(02) Grupo PET Enfermagem Goiânia: desligamento do discente Rodrigo Celestino Borba, como bolsista, a
partir do dia 21/01/2021, por integralização do curso; (03) PET Engenharias, Conexões de Saberes:
desligamento de Gabriel Ricardo Melo Baracho, como bolsista, a partir do dia 17 de fevereiro de 2021; (04)
Grupo PET Engenharia de Alimentos: desligamento de Lorrany Peregrine de Rezende, como bolsista, a
partir de 17/02/2021, e inclusão de Lorena Dantas Bueno, como bolsista, a partir de 18/02/2021; (05) Grupo
PET NUT: desligamento da aluna Ana Clara Andrade Santos e Júlia Machado Borelli, como bolsistas, a
partir do dia 19/02/2021, e inclusão de Giovana de Sousa Oliveira e Nathália Mendes, a partir do dia
20/02/2021, aprovadas no edital 001/2020; (06) Grupo PET Geografia: aprovação edital 01/2021, para
seleção de quatro bolsistas, com início em abril de 2021, e de dois não-bolsistas. Os demais classificados
comporão o cadastro de reserva, cuja validade será de 10 (dez) meses. Colocado em discussão, em votação,
aprovado por unanimidade. Passando para o próximo item, (8) Outros assuntos: Prof Kléber abre a palavra
aos presentes. Profª. Marília (PET NUT) pergunta se poderia usar a verba de custeio para pagar a inscrição
em um evento cujo trabalho foi desenvolvido ano passado. Prof. Kléber afirmou que irá consultar Gestor em
Brasília. Regimento interno do Pet EngAli, solicitando alterações no Regimento. Coloca duas possibilidades
para implementação das alterações: O Pet iria expondo as alterações, que já seriam discutidas, ou podemos
designar um relator. Colocado em votação, aprovado por unanimidade a discussão e aprovação nessa sessão.
Profª. Adriana Régia explica que alterações foram feitas em razão do trabalho remoto, e tiveram como
objetivos ajustar as tarefas dos membros. O petiano Alexandre Silva expõe as alterações propostas,
especificamente o Art. 23, “a punição por corte de pontos dos membros do grupo PET EngAli em atividades
online será feita de acordo com as seguintes situações: I. Não manifestação por três vezes consecutivas nos
documentos enviados via e-mail para correção, resultará na perca de 1 ponto; II. O não auxílio na correção
da ata, resultará na perca de 1 ponto; III. Manter a câmera desligada durante a maior parte de uma reunião
sem justificativa pertinente, resultará na perca de 1 ponto; IV. Não atualização do quadro de tarefas três
vezes na mesma atividade, resultará na perca de 1 ponto, para o(s) Coordenadores (quanto às punições).
Ou coloca pontos alterados ou coloca na mão de um relator, Colocada em discussão, em votação. Alterações
aprovadas por unanimidade.

Não tendo mais nenhum outro assunto, o Prof. Kléber agradece a presença de todos e dá por encerrada a
reunião. Eu, Francisco Antônio de Castro, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por
mim, pelo Prof. Kléber Mendes de Figueiredo, presidente do Comitê Local de Acompanhamento e
Avaliação, e pelos demais membros do CLAA presentes.

Documento assinado eletronicamente por Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em
19/02/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson José Bene�, Professor do Magistério Superior, em
19/02/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 19/02/2021, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SAMANTHA JULIA CARVALHO LOPES, Discente, em
19/02/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA, Discente, em
19/02/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marise Ramos De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 22/02/2021, às 07:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento, Professora do Magistério
Superior, em 22/02/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Magalhães Freire, Assistente em Administração,
em 22/02/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
22/02/2021, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA, Discente, em
22/02/2021, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 22/02/2021, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1886680 e
o código CRC E95838DE.
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