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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 004/2020/2020 - 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 29 de maio de 2020, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) ENAPET e ECOPET; (3) Espaço
das Profissões; (4) Relatório consolidado; (5) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e
Tutores; (6) Outros assuntos. Às dez horas do dia 29 de maio de dois mil e vinte, na sala virtual de link
h�ps://meet.google.com/nzi-�zp-zxik, 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. Le�cia de Almeida Gonçalves, (PET BIO) e da Profª.
Marise Ramos de Souza (PET Enfermagem, Jataí), do Prof. Hélio Galdino Júnior, Suplente, 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 da tutora Profª Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI), dos
tutores Prof. José Pedro Machado Ribeiro (PET LII) e do Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO) e das
pe�anas Maria Júlia Silva Paraguassu e Isabela Cris�na Ba�sta Camargo (PET ENF, Jataí), Vanessa Cindy
Neres Lima, Yasmin Ohanna Pires Luz e Marcella Vi�a (PET Enfermagem, 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 dá con�nuidade aos pontos de pauta passando
para o Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 24/04/2020. A Profª. Marília Mendonça, (PET NUT)
solicita a re�ficação de 2 pontos da ata: que no evento de nutrição citado pela Profa Renata Mazaro, (PET
BIO), seja citado também a ins�tuição organizadora e, ainda, na solicitação de prorrogação do seu
período de tutoria, que seja incluída a exposição de mo�vos apresentados para jus�ficar a prorrogação.
Aprovada com uma abstenção. Em seguida passa para o Item 2: ENAPET e ECOPET. Prof. Kléber observa
que quem normalmente costuma ter informações mais atualizadas sobre o ECOPET e ENAPET é a Profª
Adriana Régia, (PET ENGALI). Profª. Adriana coloca que até o momento não tem informações. A única
coisa de que sabem, sobre o ECOPET, é que o evento parou e que todos que se inscreveram conseguiram
recuperar os valores referentes às inscrições. E que os Organizadores ainda estão deliberando sobre uma
nova forma para realização do evento. Já quanto ao ENAPET, os organizadores já responderam às
submissões dos trabalhos, alguns com aceite, outros solicitando correções, porém sem ainda determinar
uma data de quando será o evento. Relata, ainda, que no caso do ECOPET, alguns pe�anos receberam um
ques�onamento se aceitavam fazer a apresentação do trabalho por meio de vídeo, onde deveriam gravar
um vídeo com a exposição do trabalho inscrito e encaminhariam. Essa seria a modalidade oral de
par�cipação. Prof. Kléber, pondera que quanto ao ECOPET e ENAPET não há muito o que se fazer, a não
ser esperar os desdobramentos posteriores, uma vez que o Congresso Nacional suspendeu as aulas na
modalidade presencial até final de julho. Assevera, ainda, que a aula presencial hoje seria um risco muito
grande para todos, em razão do momento vivido e também do fato de que a Universidade não tem
estrutura �sica capaz de eliminar esses riscos, colocando 60 alunos numa sala e garan�r distanciamento.
E também não tem professores em número suficiente para dividir esses alunos em subturmas. Na
sequência, passando para o Item (3) Espaço das Profissões: Prof. Kléber destaca que os Programas PET
tem sempre trabalhado no espaço das Profissões, com as salas intera�vas. Relata que na semana passada
foi feita uma reunião ampliada para deliberar como seria essa par�cipação e esse processo de
comunicação nessa primeira modalidade virtual do Espaço das Profissões. Ficou definido que cada
unidade acadêmica terá um agente de comunicação, que será o responsável para auxiliar nessas ações e
os programas PET que quiserem par�cipar precisam procurar seus Coordenadores. A orientação é que
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seja feita a abertura de salas virtuais, fazendo-se ampla divulgação desses endereços. Prof. Kléber, relata
as ações com relação ao seu curso, Engenharia Mecânica. Segundo ele, estão trabalhando para abrir uma
sala virtual onde serão apresentados os projetos do Grupo, com a mediação de um professor. E que a
divulgação será feita tanto na página da unidade como também na página do Espaço das Profissões. Profª
Adriana Régia, (PET ENGALI), informa que a Coordenação do seu curso já procurou o Grupo, destaca
inclusive que os dois vídeos que foram solicitados pela Prograd ao PET, um já está pronto e, o outro, os
alunos já estão finalizando. E quanto a sala para re�rada de dúvidas, os alunos do PET Engali
manifestaram interesse na abertura e na condução das perguntas, seguindo o modelo informado de que
tenha um coordenador, um docente e um aluno. Profª Le�cia, (PET BIO), informa que seu Grupo já está
par�cipando, observa que foi uma inicia�va das Coordenações, uma vez que são quatro cursos na sua
Unidade, destaca que estão fazendo uma a�vidade conjunta para apresentar o ICB e sua estrutura,
pontua que os alunos estão ajudando tanto na divulgação nas plataformas digitais, como também na
criação dos vídeos. Prof Kléber observa a importância dessa par�cipação, até mesmo para produção do
relatório, mostrando que os PETs estão trabalhando. Relata que fez, a par�r das informações que os
Grupos lhe encaminharam e que foram repassadas ao Prof Israel, Prograd, um resumo das a�vidades dos
Programas. O Prof Israel, ficou impressionado o quanto o PET está trabalhando e também com a
quan�dade de ações desenvolvidas relacionadas à Covid 19. Destaca a oportunidade desse novo desafio,
o Espaço das Profissões, nessa modalidade, mas acredita que o PET �rará de letra essas dificuldades.
Aponta que este mês o MEC não pediu nenhuma informação adicional, mas conclama que todos façam o
relatório, pois caso seja preciso, já estará pronto. Passando para o item (4) Relatório Consolidado: Prof
Kléber destaca que é mais para informar, e assinala que já foi enviado, tanto o arquivo �sico, quanto por
e-mail. Informa que a Profª Jaqueline foi a relatora do processo junto ao CEPEC e como o CEPEC está
passando por mudanças, não houve a reunião, assim o Prof Edward Madureira, Reitor, fez a aprovação Ad
Referendum. Pontua que assim que �vermos a ata da sessão, a mesma será juntada ao Relatório
consolidado. Passando para o próximo item, (5), Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de
Bolsistas e tutores: Prof Kléber observa que estamos passando por um processo de aprendizagem, que as
dificuldades de momento em razão dos documentos do PET ainda não estarem no SEI estão sendo
superadas usando adaptações. Lembra o caso da homologação da Profa Le�cia como tutora, onde ela
teve que enviar o documento em formato doc e o Prof. Israel teve que imprimir, assinar, depois escanear.
E como ele está com problemas com impressora e scanner, fica um processo bem mais di�cil. Observa
que o Prof Ronan, do PET GEO, já conseguiu – a par�r de uma adaptação - fazer um termo de
compromisso dentro SEI. Lembra que nos casos dos Termos de Compromisso, colocar apenas Pró –
Reitoria de Graduação, pois nem sempre a Profª Jaqueline poderá assinar. 01 - Grupo PET ENGALI: ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o desligamento de Alessandra Rodrigues Barbosa, como
bolsista, a pedido, a par�r de 20/05/2020, e a inclusão de Lanna Luiza Sousa Sena, como bolsista, e de
Adrielly Rodrigues Noleto, Alexandre da Silva Teixeira, Aline Alves de Oliveira Machado, Guilherme Felipe
Jaber Ribeiro, Lorrany Peregrine de Rezende, como não bolsistas, a par�r de 21/05/2020, aprovados no
Edital de 2019/01. 02 – Grupo PET EMC, Conexões Saberes: Desligamento de Paulo Henrique Cardoso de
Souza, como bolsista, a par�r de 18/05/2020 e inclusão dos discentes Douglas Rodrigues Bessa, Sérgio
Caetano Júnior, como bolsistas e João Pedro Lacerda Morais, como não bolsista, todos do lote D, e
Rodrigo Gonçalves Souza (lote C), como bolsista, a par�r de 29/05/2020 e divulgação do resultado final
do Processo Sele�vo Edital 01/2020, com os seguintes selecionados: Douglas Rodrigues Bessa, 7,71;
Sérgio Caetano Júnior, 7,63 lote D, aprovado com bolsa, Rodrigo Gonçalves Souza, 7,49 lote C, aprovado
com bolsa, João Pedro Lacerda Morais, 7,11 lote D, aprovado sem bolsa, Lucas Souza Brás, 5,89 e Alex
Carrijo Guimarães, 5,84 lote D, cadastro de reserva e Eliel Pires Gonçalves, 5,47 lote A, aprovado com
bolsa. 03 – Grupo PET Enfermagem Goiânia: Aprovados no Edital 001/2020, e inclusão dos mesmos - Júlia
Alves de Assis e André Luís Fernandes de Oliveira como bolsistas, e Gabriel Sousa de Oliveira, Yasmin
Ohanna Pires Luz e Jéssica de Oliveira Montebello como voluntários, a par�r de 29/05/2020. Aprovado
por unanimidade. Passando para o Item 6, outros assuntos: Profª Marise, (PET ENF, Jataí), relata
experiência do “Café Cien�fico”, que em todos os anos o evento trabalha algum tema relevante e que
seja mul�disciplinar, e neste ano, mesmo na modalidade virtual, foi uma grata surpresa, o evento foi um
sucesso. Foi um sucesso em termos de par�cipação, �vemos 125 pessoas online, com manutenção dessa
par�cipação, pois havia várias chamadas durante o evento, que contou com a par�cipação de
palestrantes de vários pontos do Brasil. E a experiência foi tão boa que decidiu-se replicar o formato para
a Semana da Enfermagem, que também foi sucesso com a par�cipação de mais de 100 pessoas. Profª.
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Marise sugere aos colegas que ainda não experimentaram fazer um evento nessa modalidade que
também passem por essa experiência. Profª. Adriana Régia, PET Engali, relata que �veram experiência
parecida. O Workshop da Engenharia de Alimentos, realizado sempre em agosto e por conta dos desafios
desse momento, viram que não daria certo. Optando assim, por fazer o 1º WEBINAR de Ciência e
Tecnologia de Alimentos (WCTA), evento que foi realizado em parceria com o IFG, Aparecida, que
também possui curso na área, um técnico e outro superior. Observa que o número inicial de par�cipantes
informados ao cadastrar o projeto junto à PROEC, era de 150 pessoas e, para surpresa de todos, �vemos
998 par�cipantes inscritos, oriundos de mais de 170 ins�tuições de todo Brasil. O evento foi sucesso
também para quem par�cipou. Pois possibilitou parcerias do pessoal do Tocan�ns com o pessoal da UFRJ
e, pra nós, será lançado agora um PET cursos online com embalagens. E usamos a ferramenta web RNP
em razão da possibilidade de colocar na sala quantas pessoas você quiser. E o evento ainda assim abre
portas pra nós, para os alunos no mercado de trabalho, uma vez que eles estão se mostrando. Prof.
Kleber pondera sobre as alterna�vas entre o RNP e o meet, tendo optado pelo meet em razão das
funcionalidades. Aproveita a fala e apresenta os números do uso do google meet pela UFG nos úl�mos 30
dias. Com um total de 10.413 reuniões, 27106 par�cipantes e com duração média de 1h e 32 minutos
cada reunião. Não tendo mais nenhum outro assunto, 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 CLAA presentes.

Documento assinado eletronicamente por Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em
10/07/2020, às 21:19, 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 14/07/2020, às 17:46, 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
14/07/2020, às 21:08, 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 15/07/2020, às
00:01, 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 Marise Ramos De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 15/07/2020, às 08:07, 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 Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 15/07/2020, às 14:44, 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 Le�cia De Almeida Goncalves, Professor do Magistério
Superior, em 15/07/2020, às 15:37, 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
15/07/2020, às 16:43, 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 16/07/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edson José Bene�, Vice-Presidente, em 17/07/2020, às
15:33, 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
01/08/2020, às 07:20, 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 1433396 e
o código CRC 85879EFB.
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