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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 004/ATA REUNIÃO CLAA/2021 - 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 14 de maio de 2021, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Relatórios e Prestação de contas; (05) InterPET (6); Edital de seleção, subs�tuição e
desligamento de Bolsistas e Tutores; e (7): Outros assuntos. Às dez horas do dia 14 de maio de dois mil e
vinte e um, na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/yyr-yuxj-udx, 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 Bene�, representante
Prograd, Larissa Santos Pereira, representante da PRPI, Profª. Le�cia Gonçalves de Almeida (PET Bio) e
Profª. Marise Ramos de Souza (PET Enf Jataí), �tulares, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC),
suplente, representante dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa (PET Mat),
Stephani da Cruz Faria (PET Geo), Maria Carolina Boeira Keller (PET Nut) e Alexandre da Silva Teixeira (PET
EngAli). Presença das tutoras Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli) e do Prof. Ronan Eustáquio
Borges (PET GEO). Presença dos pe�anos: Júlia Rodrigues Cavalcan�, Renato Augusto Carvalho dos Reis,
Sebas�ão Paulo S. Carvalho (PET Bio), João Vitor Menegon Xavier (PET EMC), Brunno Inácio Lima (PET
GEO), Anna Lyvia da Silva e Larissa Huther (PET Enf Jataí), Lanna Luiza Sousa Sena, Lívia Maria de Melo,
Lucas Cabral Rodrigues, Mariana Mangucci Calil, Mariana Caetano Mendonça (PET EngAli). 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 con�nuidade aos pontos de pauta, passa
para o Item (1) – Aprovação da ata da reunião de 16/04/2021. Colocado em discussão, em votação:
Aprovado por unanimidade. Passando para o Item (2), Informes PRPI: Prof. Kléber passa a palavra para a
representante. Larissa S. Pereira, que por estar sem microfone, informes foram lidos pelo Prof. Kléber. 1:
informa que o IPElab, Laboratório Ideias, Proto�pagem e Empreendedorismo, lançou uma possibilidade
de acesso remoto aos serviços e a�vidades do Laboratório, através da plataforma gather.town. O
Laboratório é aberto à toda comunidade. Mais informações sobre esta possibilidade e das oficinas
ofertadas pelo Laboratório, acessar ipelab.ufg.br; (2) Con�nuam abertas as inscrições para o Programa de
Iniciação à Pesquisa da UFG. Sendo que hoje (14/05), é o úl�mo dia para o cadastro de projetos, ainda
com tempo hábil para validá-los. Os planos de trabalho dos estudantes poderão ser cadastrados até o
próximo dia 31. Mais informações prpi.ufg.br; e (3): A UFG está realizando a testagem para covid-19,
gratuitamente, atendendo à comunidade universitária, no centro de eventos Ricardo Freua Bufaiçal, nos
dias 13, 14 e 17/05, das 9h às 16 horas. Passando para o Item (3) Informes PROEC: Informei aos
presentes, que o e-mail tradicionalmente usado pela representante da PROEC não deu retorno à
convocação. Posteriormente verificou-se que houve alteração do mesmo. Passando para o Item (4),
Relatórios e Prestação de Contas: Prof. Kléber destaca as alterações nas datas de algumas a�vidades dos
tutores na plataforma, e apresenta as principais mudanças. Preenchimento e envio pelo tutor, tanto do
relatório anual de a�vidades, quanto da prestação de contas, mudou para o dia 31/08/2021, conforme a
úl�ma posição do MEC. Informa, ainda, que até o momento, oito relatórios já foram entregues e que já
estão no Sistema, faltando apenas dois. Observa que apesar do prazo estendido até 31 de agosto, o limite
para aprovação no CLAA é dia 13 de agosto. Desse modo, já considerando esses prazos, tentará
encaminhar tanto os relatórios de a�vidades e as prestações de contas aos seus respec�vos relatores, o
mais rápido possível. Destaca, ainda, que o Pró-Reitor terá prazo até o dia 15 de setembro para enviar os
relatórios e o CLAA até 30 de setembro. Assinala, ainda, que caso ficassem algumas pendências, ainda
teríamos a reunião do CLAA de 10 de setembro para deliberar sobre as mesmas. Lembra que quanto ao
Relatório Consolidado, embora o prazo tenha sido estendido para 30 de outubro, o mesmo deverá passar
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hoje no CEPEC, com relatoria da Profª Jaqueline Civardi. Prof Kléber destaca, ainda, que em virtude da
situação a�pica que estamos vivendo por conta da pandemia, e com os muitos atrasos nos repasses das
verbas de custeio, onde muitos ainda estão gastando esse ano a verba referente a 2020 - como jus�ficar
isso para as auditorias - um dos seus temores, é de que não tenhamos verba de custeio para o ano de
2021. Professora Adriana Régia, PET EngAli, pontua sobre suas preocupações com essa situação, e que
apesar de tudo, conseguiu gastar uma parte da verba de custeio. Um pouco ainda em dezembro e outra
parte em janeiro. Observa que uma das discussões na CENAPET foi justamente sobre a conveniência ou
não de se gastar esse custeio. Disse acreditar que os embaraços causados por essas alterações ainda
serão sen�dos daqui a alguns anos. Passando pra o Item (5) InterPET: Prof. Kléber abre a palavra para os
grupos responsáveis pelo evento esse ano. Profª. Adriana Régia (PET EngAli) destaca que ontem (13/05),
foram enviados os convites de par�cipação a todos os grupos, e que as coordenações do PET Geo e PET
EngAli tem feito reuniões semanais. A pe�ana Lanna Sena (PET EngAli) informa sobre o tema do InterPET,
“desafios e resistência pe�ana – desafios e fortalecimento do PET”, que contará a história do Programa,
trazendo os desafios do passado e desafios do presente. Apresentou também a logomarca do evento,
explicando-a e, posteriormente, apresenta a programação de cada dia. O evento iniciará no dia 23 de
julho, com abertura pela manhã, e depois, das 09:30 às 11:00h, teremos a mesa redonda, com a presença
de tutores egressos. E na parte da tarde ocorrerão os GDT's das 14 às 16:00 horas, pelo google meet. Já
no sábado pela manhã, das 09:00 às 11:30h, teremos a assembleia. Professora Adriana Régia (PET EngAli)
destaca que a ideia do evento é resgatar a história do PET, e por isso, a mesa redonda será com os tutores
egressos e, que, em razão do tempo, não será possível termos todos na mesma mesa, sugere que outros
grupos façam vídeos relatando sua história, os quais seriam exibidos entre uma fala e outra. Quanto aos
GDT's, as temá�cas já estão alinhadas com aquilo que se discu�rá no ECOPET deste ano. Cita que a fala
inicial sobre os convites enviados se estende à produção dos vídeos, e também para que cada tutor
coordene um GDT. Abre em seguida para discussão e sugestões. O pe�ano Renato Augusto, PET Bio,
lembra que o amarelo do Ipê são das flores e não das folhas, sugerindo essa adequação. Professora
Adriana Régia (PET EngAli) concorda com a observação, mas pondera que em razão de licença poé�ca e
da harmonização das cores, colocaram dessa forma. Professora Le�cia Almeida (PET Bio) destaca que
recebeu os e-mails com os convites e apresenta dúvida quanto aos GDT's, se temá�cas são discussões
que sempre acontecem nos encontros, uma vez que a mesma terá que coordenar um dos GDT's.
Professora Adriana Régia (PET EngAli) explica que as temá�cas que, se discu�das e se aprovadas nos
GDT's, vão para a ata do evento e, aquilo que se cons�tui uma demanda dos grupos é encaminhada para
o ECOPET. E por isso da necessidade de haver uma convergência entre o InterPET e o ECOPET. Prof. Kléber
pontua que em conversas com a professora Jaqueline, ela tem estado preocupada com o PET, em razão
desse momento em que no governo só fala de cortes e mais cortes e, no entanto, o PET ainda tem
conseguido se manter ileso. Pondera, contudo, para que não fiquemos surpresos, caso ocorra corte de
algum programa. Uma vez que, além dessa ação parecer uma das metas perseguidas do atual governo,
�vemos relatos de programas que receberam bolsa, receberam custeio, mas não estavam fazendo nada.
Por outro lado, destaca que na UFG, todos os grupos se preocupam em apresentar seu trabalho e seus
resultados. Coloca que a professora Jaqueline gostaria de par�cipar de uma reunião do CLAA para
conversar sobre esses problemas. Passando para o próximo ponto de pauta (6) Edital de seleção,
subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: (01) Grupo PET Enfermagem Goiânia: desligamento
da discente Isabela Vieira Rocha, como bolsista, a par�r de 29/04/2021. (02) Grupo PET Engenharias:
desligamento da discente Isabella Guimarães Aguiar de Faria, como bolsista, e da discente Giovanna Luiza
Soares, como não-bolsista, a par�r de 17/05/2021 e a inclusão de Giovanna  Luiza Soares, como bolsista,
a par�r de 18/05/2021. Observando, que nesse caso, é necessário a realização de um novo termo de
compromisso da Giovanna, agora como bolsista. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade.
Passando para o próximo ponto de pauta, (7) Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra para aos
presentes. 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
01/09/2021, às 20:40, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 02/09/2021, às 08:56, 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 02/09/2021, às 18:08, 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 JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
02/09/2021, às 21:05, 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 Andreia Aoyagui Nascimento, Professor do Magistério
Superior, em 03/09/2021, às 09:42, 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 03/09/2021, às 10:11, 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 03/09/2021, às 13:50, 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 03/09/2021, às 14:09, 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
03/09/2021, 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 Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 08/09/2021, às 10:41, 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 2321560 e
o código CRC 639A6150.
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