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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 003/2020/2020 - PROGRAD

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 24 de abril de 2020, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação das atas reuniões anteriores; (2) Homologação do resultado do
edital 28/2019, Seleção de Tutor Bio; (3) ECOPET e ENAPET; (4) Relatório consolidado; (5) Edital de
seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (6) Outros assuntos. Às dez horas do dia 24
de abril de dois mil e vinte, na sala virtual de link h�ps://meet.google.com/cfq-nnqv-ygg, 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, do Prof. Edson
José Bene�, representante Prograd, da T.A. Larissa Santos Pereira, representante PRPI; da Profª. Renata
Mazaro, (PET BIO), do Prof. Helio Galdino Júnior representantes dos tutores; dos representantes dos
bolsistas: Jordana Meneses Barbosa Silva (PET MAT) e Karen Myllene Lima de Oliveira (PET GEO),
�tulares, e Maria Eduarda Felque de Oliveira (PET ENGALI) e Luan Miranda de Godoy (PET NUT),
suplentes; presença das tutoras Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI) e Profª Marília Mendonça
Guimarães (PET NUT), da Profª. Cris�ane José Borges (PET Enfermagem Jataí) e da pe�ana Maria Júlia
Silva Paraguassu (PET ENF Jataí). 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 dá
con�nuidade aos pontos de pauta passando para o Item 1 – Aprovação das atas das reuniões de
20/02/2020 e 13/03/2020, aprovadas por unanimidade. Em seguida passa para o Item 2 – Homologação
do resultado do Edital 28/2019
(h�ps://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Edital_Grupo_PET_BIO_Publicar.pdf), Seleção de Tutor do
PET Biologia. Prof. Kleber inicia a fala agradecendo o excelente trabalho feito por todos os membros da
Comissão de Seleção, abrindo em seguida a palavra para a Profª. Marília Mendonça, que foi a presidente
da Comissão. A Profª Marília abre a fala agradecendo aos membros da Comissão, à Profª. Andreia
Ayoagui Nascimento (PET EMC) e à discente Danielle Xavier (PET ENF), enaltecendo a dedicação,
competência e seriedade de cada uma na rigorosa condução dos trabalhos, com vistas a selecionar o
melhor candidato para o PET BIO. Profª. Marília ressalta as qualidades dos currículos das duas candidatas,
Profªs Adda Daniella Echalar e Le�cia de Almeida Gonçalves. Destaca que, na análise final tanto dos
currículos, quanto dos projetos apresentados, a Profª Le�cia de Almeida Gonçalves, logrou êxito no
certame, com uma diferença de mais de vinte pontos no resultado final. Profª. Renata Mazaro, (PET Bio),
inicia fala agradecendo a todos pelos seus dez anos à frente do PET Bio e destacando o crescimento e
aprendizados que o PET possibilita a todos que passam por ele. Tanto tutores, quanto alunos. O resultado
final foi publicado no si�o da PROGRAD
(h�ps://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/resultado_final_petbio_tutor.pdf). Aprovado por
unanimidade. Ainda dentro do mesmo ponto de pauta, Prof Kléber, coloca para discussão o nome da
Profª. Le�cia de Almeida Gonçalves, também como subs�tuta da Profª Renata Mazaro como membro
�tular do CLAA. Aprovado por unanimidade. Na sequência, passando para o Item 3 – ECOPET e ENAPET:
Prof. Kleber informa que em virtude da pandemia do COVID19, encaminhará pedido de cancelamento da
reserva de ônibus para os dois eventos, ressaltando que quando esses eventos �verem novas datas,
encaminhará novo pedido. Mas, observa, que diante do cenário atual, não há como termos garan�a
nenhuma de que conseguiremos reservar ônibus para esses eventos. Desse modo, pontua que uma das
formas possíveis de realização tanto do ECOPET quanto do ENAPET seria via web. Profª. Adriana (PET
ENGALI) coloca que está tentando contato com a Organização do ECOPET para obter mais informações a
esse respeito e que o SULPET será realizado em plataforma virtual. Profª. Renata (PET BIO) informa que a
Nutrição fez um evento totalmente online e que foi inclusive gratuito. Profª. Marília (PET NUT) destaca
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que, diante da situação atual, esta seria a melhor alterna�va. Prof. Kléber coloca que a modalidade
“meet” do Google, foi aberta no email ins�tucional, e suporta até 250 pessoas conectadas ao mesmo
tempo. Prof. Edson assevera que hoje talvez esse seja o nosso “novo normal”, e onde certamente
necessitaremos mais e mais interação com os profissionais de T.I. para encontrarmos novos caminhos e
novas soluções. Prof. Kléber também observa que dentre os desafios desse novo normal, a construção do
Relatório Consolidado já foi uma ação nesta direção. E com isso, estamos aprendendo a transitar nesse
ambiente. Pontua que a ata já fazemos via SEI e quanto ao Relatório, vamos aprimorar o que precisar
ajustar. Profª Renata (PET BIO) coloca que, quanto aos pontos cobrados no Relatório, que deveríamos ter
um olhar para além do quan�ta�vo. Deveríamos ter ferramentas que iden�ficassem a par�cipação e
desenvolvimento do aluno. Assinala que, defini�vamente, não temos ferramentas que mostrem o
crescimento pessoal do aluno, que meça o antes e o depois desse aluno no PET. Passando para o próximo
item, (4), Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e tutores: 01 - Grupo PET Geografia:
Subs�tuição da representante discente junto ao CLAA – subs�tuir a discente Regianne Cris�na de
Almeida Mendonça, pelo discente Jorge Pires de Morais Neto; 02 – Grupo PET ENF: Desligamento de
Jessyka Karoline Marques Cerqueira, como bolsista, a par�r do dia 16/04/2020, e aprovação do Edital
Complementar 001/2020, PET/ENF/UFG; 03 - Grupo PET NUT: Prorrogação, por mais três meses, do prazo
de validade do Edital no 001/2019, referente à seleção de bolsistas, a contar da data de 25 de junho de
2020, e solicitação de prorrogação do período de tutoria da Profª Marília Mendonça Guimarães, por mais
três anos; 04 – Grupo PET EMC – Conexões Saberes: Desligamento do discente Armando Soares e Silva
Neto, como bolsista, a par�r do dia 20/04/2020, com base no art. 20, IV, da portaria 976 de 2010, e
aprovação do Edital Complementar nº 1/2020, alterando a modalidade da entrevista presencial, para a
modalidade web conferência ou via Google meet; 05 – Grupo PET ENGALI: Aprovação do Edital
Complementar 01/2020; 06 – Grupo PET Bio: Aprovação do Edital Complementar 01/2020. Passando
para o Item 6 – outros assuntos: Não houve nenhum outro assunto a discu�r. Não tendo mais nada a
deliberar, o Prof. Kleber 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 CLA presentes.

Documento assinado eletronicamente por Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em
07/05/2020, às 17:04, 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 Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 07/05/2020, às 18:17, 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
07/05/2020, às 20:01, 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
08/05/2020, às 08:40, 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 08/05/2020, às 19:17, 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�, Vice-Presidente, em 09/05/2020, às
10:05, 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 MARIA EDUARDA FELQUE DE OLIVEIRA, Discente, em
11/05/2020, às 09:17, 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 Renata Mazaro Costa, Subchefe, em 11/05/2020, às
10:49, 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 LUAN MIRANDA DE GODOY, Discente, em 11/05/2020, às
10:55, 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 11/05/2020, às 11:14, 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 1318700 e
o código CRC CAC2CF53.
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