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Ata da Reunião ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de 1 

Educação Tutorial na Universidade Federal de Goiás (CLAA-PET/UFG), realizada no dia 20 2 

de fevereiro de 2020, com os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata; (2) Aprovação 3 

dos planejamentos dos Grupos; (3) INTERPET. (4) Edital de seleção, substituição e 4 

desligamento de Bolsistas e Tutores; (5) Outros assuntos. Às dez horas do dia 20 de fevereiro 5 

de dois mil e vinte, na sala 206 do prédio do Curso de Engenharia Mecânica, Campus 6 

Samambaia, reuniu-se o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Tutores e Alunos do 7 

PET / UFG, com a presença dos seguintes membros: Prof. Kléber Mendes de Figueiredo, 8 

presidente do CLAA/PET/UFG, do Prof. Leonardo de Queiroz Moreira, representante 9 

Prograd, de Luizmar Adriano Júnior, representante PRPI; da professora Andreia Aoyagui 10 

Nascimento, (PET EMC), representante dos tutores; dos representantes dos bolsistas: Maria 11 

Eduarda Felque de Oliveira (PET ENGALI) e Luan Miranda de Godoy (PET NUT); presença 12 

da tutora profª Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI) e do prof. José Pedro Machado 13 

Ribeiro, tutor (PET LII) e dos petianos Ironei Ângelo dos Santos Júnior (PET MAT), Maria 14 

Júlia Silva Paraguassu (PET ENF, Jataí), Amanda Karoliny Ferreira Gomes, Carmen Serrano 15 

Darc e Danielle Xavier Moraes (PET ENF, Gyn); Márcia Cristina da Silva, Eduardo Brauno 16 

de Sousa e Marcelo Felipe da Costa Mendes (PET ENGALI) e Riverton Hugo Pereira Sales 17 

(PET GEO). Constatada a existência de quórum, o Presidente do CLAA-PET/UFG - Prof. 18 

Kléber Mendes de Figueiredo, inicia a reunião agradecendo a presença de todos, em seguida 19 

dá continuidade aos pontos de pauta passando para o item 1 – Aprovação da ata da Reunião de 20 

24/01/2020, aprovada por unanimidade. Em seguida passa para o item 2: Aprovação dos 21 

relatórios de planejamento dos Grupos para 2020: Prof. Kleber faz a leitura do relatório 22 

encaminhado pela profª Renata Mazaro, (PET BIO), com as considerações sobre o 23 

planejamento do PET MAT. Observa ser necessário ajustar as cargas horárias das ações 24 

executadas – incluindo não só as horas das ações em si, mas todas as horas gastas também 25 

com o seu planejamento. Nas ações realizadas, sugere inserir a estimativa de público, bem 26 

como o produto final dessas ações. Na prestação de contas, sugere que se anexe os certificados 27 

dos eventos que o grupo tenha participado. Aprovado por unanimidade. Em seguida, Prof 28 

Kleber faz leitura do relato PET ENGALI, sobre o planejamento e prestação de contas do PET 29 

Ciências Sociais. Aprovado por unanimidade. A discente Danielle Xavier, (PET ENF – GYN), 30 

faz leitura do relato do Prof Hélio Galdino sobre o planejamento e prestação de contas do PET 31 

LII. Aprovado por unanimidade. A discente Maria Júlia, (PET ENF – Jataí), faz leitura do 32 

planejamento e prestação de contas do PET Ciências Sociais. Na prestação de contas, sugere 33 

que sejam feitas correções em alguns lançamentos. Aprovado por unanimidade. A discente 34 

Márcia Cristina (PET ENGALI) faz leitura do planejamento e prestação de contas do PET 35 

NUT. Aprovado por unanimidade. Prof. Kleber faz leitura das considerações do PET EMC 36 

sobre o planejamento e prestação de contas do PET GEO. Sugere correção de citação. 37 

Aprovado por unanimidade. O discente Riverton Hugo (PET GEO) faz leitura do PET ENF 38 

Jataí. Aponta ressalvas que devem ser adotadas no lançamento de NFs. Aprovado por 39 

unanimidade. Prof. José Pedro, (Tutor PET LII), faz relato do planejamento e prestação de 40 
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contas do PET BIO. Sugere aprovação com ressalvas. Aprovado por unanimidade. O discente 41 

Ironei Ângelo, (PET MAT), faz leitura do planejamento do PET ENF- Gyn. Sugere que não se 42 

deixe sobras na verba de custeio. Aprovado por unanimidade. O discente Luan Miranda (PET 43 

NUT) faz leitura do planejamento e prestação de contas do PET EMC. Aprovado por 44 

unanimidade. Prof. Kleber assinala que em 2020 poderemos marcar uma reunião específica 45 

para discutir planejamento de 2021. Sobre o atendimento das novas exigências do MEC para 46 

acompanhamento das atividades dos grupos PET no Brasil, informa que profª Andreia 47 

Aoyagui, está construindo o formulário que deverá ser preenchido por tutores e petianos, com 48 

vistas à produção do nosso relatório consolidado, listando todas as atividades de cada Grupo. 49 

Este relatório deverá, ainda, passar pela aprovação no CEPEC. Na sequência, passando para o 50 

item (3) INTERPET, Prof. Kleber destaca que apesar da ocorrência de erros pontuais e de 51 

alguns equívocos quanto a extensão de competência ao INTERPET para deliberação de temas 52 

que estão acima da sua alçada, o evento cumpriu bem a missão. Profª Adriana Régia destacou 53 

desconhecimento de muitos petianos sobre as formas de discussão. Não sabendo sobre o que é 54 

encaminhamento ou o que é questão de ordem. Quanto ao INTERPET, coloca que ao menos 55 

um representante por grupo participasse dos GDT. Passando para o próximo item, (4), Edital 56 

de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e tutor: 01 - Grupo PET LII: Solicitação 57 

de prorrogação do período de tutoria do José Pedro Machado Ribeiro. O mesmo explanou 58 

sobre a sua continuidade frente ao grupo, devido à continuidade, principalmente, dos projetos 59 

vigentes. Aprovado por unanimidade. 02 – Grupo PET ENGALI: Substituição da discente 60 

Márcia Cristina da Silva, como representante junto ao CLAA, pela discente Maria Eduarda 61 

Felque de Oliveira e aprovação do Edital de Seleção nº 001/2020, para Seleção de novos 62 

membros para o preenchimento de vagas abertas no primeiro semestre de 2020. Aprovado por 63 

unanimidade. 03 - Grupo PET MAT: Aprovação do Edital 01/2020 para seleção de bolsista, 64 

01 (uma) vaga, e lista de espera com 07 (sete) vagas. Aprovado por unanimidade. 04 – Grupo 65 

PET EMC: Desligamento de Marcos Paulo Carvalho de Araújo e Lucas de Jesus Batista 66 

Gonçalves, como bolsistas, a partir de 20/02/2020. Aprovado por unanimidade. 05 – Grupo 67 

PET NUT: substituição do representante discente junto ao CLAA. Substituir a discente Júlia 68 

Machado Borelli, pelo discente Luan Miranda de Godoy, a partir do dia 20/02/2020. Aprovado 69 

por unanimidade. Passando para o item 5, outros assuntos: Prof. Kleber observa que as 70 

atividades do projeto que a Profª Renata Mazaro coordenará ainda não iniciaram. Assim, o 71 

tempo para realização da seleção de Tutor do PET BIO, será mais tranquila. PET EMC 72 

convida para mostra de fotografias no SECOVI, terminará dia 21/02. Não tendo mais nada a 73 

deliberar, Prof. Kleber agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião. Eu, 74 

Francisco Antônio de Castro, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada 75 

por mim e pelo Prof. Kléber Mendes de Figueiredo, presidente do Comitê Local de 76 

Acompanhamento e Avaliação. 77 
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____________________________________________ 81 

Francisco Antônio de Castro 82 

Técnico Administrativo 83 

 84 
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 86 

____________________________________________ 87 

Prof. Kléber Mendes de Figueiredo 88 

Interlocutor do PET na UFG junto ao MEC e Presidente do CLAA/PET/UFG 89 


