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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 005/2021 - 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 18 de junho de 2021, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Análise do Relatório e Prestação de Contas do PET Enfermagem Jataí; (05) Subs�tuição
representante dos tutores; (6) Jornadas AUGM; (7) InterPET; (08) CONPEEX; (9) Edital de seleção,
subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor; e (10) Outros assuntos. Às dez horas do dia 18 de junho
de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link:h�ps://meet.google.com/bdk-bzqy-fxf, 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, Luizmar Adriano Júnior,
representante da PRPI,  Profª. Le�cia Gonçalves de Almeida (PET Bio) e da Profª. Marise Ramos de Souza
(PET Enf. Jataí), �tulares; Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), e Prof. Hélio Galdino Júnior (PET
Enf, Goiânia), suplentes, representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes
Barbosa Silva (PET Mat), Stephani da Cruz Faria (PET Geo) e Alexandre da Silva Teixeira (PET EngAli).
Presença da tutora Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli). Presença dos pe�anos: Izadora
Rodrigues Borges e Washington Luiz do Nascimento (PET Bio), e Lanna Luiza Sousa Sena (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 14/05/2021. Colocado em discussão, em
regime de votação: Aprovado por unanimidade. Passando para o Item (2), Informes PRPI: Prof. Kléber
passa a palavra para o representante da PRPI Luizmar Adriano, destaca que no momento não tem
informes relevantes a fazer, mas que deverá ser publicado nos próximos dias o novo calendário com as
datas do programa “Diálogos em Pesquisa e Inovação” sempre trazendo palestras na área da pesquisa e
inovação, e lembra que os alunos do PET têm uma grande interlocução com o Programa, e por isso pede
para que acompanhem a página da PRPI com mais frequência, uma vez que a PRPI não dispõe da
programação de todo semestre, e toda semana atualiza as publicações das novas palestras. Informa,
ainda, sobre o Prêmio TCC de Empreendedorismo da UFG. Cujas  inscrições irão até 30 de junho e
aqueles que �verem trabalhos nessa linha, poderão se inscrever. Assinala que haverá premiação em
dinheiro para os melhores trabalhos. Passando para o Item (3), Informes PROEC: A representante da
PROEC jus�ficou ausência na reunião. Passando para o Item (4), Análise do Relatório e Prestação de
Contas do PET Enfermagem Jataí: Prof. Kléber destaca que ainda não abaixou do SIGPET, mas que na
próxima semana fará o download e enviará os relatórios e prestação de contas para os demais relatores.
Assinala que no caso do PET Enfermagem Jataí, ele está entrando agora, em caráter de urgência nessa
reunião, porque o gestor SIGPET ligou informando sobre a transferência iminente do PET Enfermagem
Jataí da UFG para a UFJ. Solicita à Profª Marise Ramos (PET Enf. Jataí), que encaminhe ao CLAA o número
do e-mec do curso de Enfermagem. Destaca que essa ação, por precaução, ocorre no período posterior à
homologação das bolsas. Assinala que, em virtude das férias do Prof. Israel, foi a Profª. Jaqueline quem
fez a homologação desse mês. Passa então a palavra para a relatora, Profª. Le�cia Gonçalves (PET BIO).
Profª. Le�cia apresenta seu parecer sobre o relatório de a�vidades e da prestação de contas do PET
Enfermagem Jataí, sob a tutoria da Profª. Marise Ramos, destacando que do plano de a�vidades
proposto em 2020, constam dez a�vidades plenamente desenvolvidas, cinco parcialmente desenvolvidas
e duas a�vidades não desenvolvidas. Nas a�vidades plenamente desenvolvidas, foi citado a necessidade
de adaptação ao trabalho remoto, com avaliações muito posi�vas, demonstrando o êxito dessas
a�vidades. Já quanto as a�vidades parcialmente desenvolvidas e as não desenvolvidas, todas �veram
como elemento jus�ficador, as limitações impostas pela pandemia do covid 19. Destaca que nas
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a�vidades parcialmente desenvolvidas, foram feitas adaptações e ajustes, como por exemplo, a feira
cultural, que foi realizado remotamente. O curso básico para cuidadores de idosos, foi subs�tuído pela
confecção de um manual. Na a�vidade PET educa, foram elaborados materiais educa�vos, car�lhas. Já a
a�vidade, “a�tude conhecimento e prá�ca de indivíduos e profissionais de saúde”, sobre a promoção e
prevenção das doenças transmissíveis e não transmissíveis, foram realizadas as etapas de elaboração e
aprovação do projeto. E na a�vidade PET Enfermagem mais perto de você, que, à princípio seria realizado
com a par�cipação voluntária de pacientes, foram organizados murais informa�vos e integra�vos nas
salas de espera das unidades de saúde. Já a prestação de contas, faz o detalhamento do total de gastos,
da ordem R$ 4.799,97 com um saldo de 3 centavos, assim discriminados: aquisição de material de
expediente, papelaria, materiais hospitalares, equipamentos de proteção individual e uniformes. Além de
gastos com a manutenção e conservação de equipamentos, conserto de impressora, computador de
mesa e caixa de som. No seu parecer, a Profª. Le�cia Gonçalves considera que o relatório e a prestação
de contas cumprem de forma inequívoca aquilo que se pede nas regras de custeio, recomendando assim,
a aprovação do relatório e da prestação de contas, salvo melhor juízo do CLAA. Colocado em discussão,
em regime de votação: aprovado por unanimidade. Passando pra o Item (5) subs�tuição de
representantes tutores: Prof. Kléber informa que este ponto decorre justamente da saída da Profª
Marise, que é uma das representantes junto ao CLAA. Destaca que há dois Grupos PET que não fazem
parte do CLAA, que é o PET Ciências Sociais, e o PET Licenciatura Intercultural Indígena. E que por isso foi
enviado um informe aos dois Grupos, ao Prof. Eduardo, e ao Prof. José Pedro, pedindo a disponibilidade
de um deles para subs�tuir a Profª. Marise. Informa que o Prof Eduardo respondeu ao apelo, se
colocando à disposição para assumir o assento no CLAA. Colocado discussão, em regime de votação,
aprovado por unanimidade. Aproveitando o momento, Prof. Kléber agradece a Profª. Marise pelas
contribuições ao PET e ao CLAA UFG, desejando sucesso na nova jornada. Ressalta que agora, mesmo
ligado a uma nova Universidade, o PET Enfermagem Jataí é filho da UFG, e que será sempre chamado
para par�cipar das reuniões do CLAA. Prof. Kléber se coloca ainda, à disposição para ajudar no
encaminhamento e solução dos problemas que surgirão nessa nova caminhada. Profª. Marise agradece a
todos pela parceria. Ao Prof Kléber, Francisco de Castro, e aos colegas tutores pela colaboração e troca de
conhecimentos, sempre muito importantes para o crescimento de cada um. Destaca as dificuldades
desse “cortar o cordão umbilical”, onde agora, com a separação, muita coisa terá que ser construída e,
nesse momento, sem dinheiro. Passando para o próximo ponto de pauta (6), Jornadas AUGM: Prof.
Kléber assinala que este ano não foi comunicado sobre a publicação do Edital da AUGM, e que por acaso,
o Francisco de Castro “descobriu” o Edital ainda em tempo de incluí-lo na convocação do CLAA. Em
seguida, passa a palavra para Francisco de Castro. O mesmo ressaltou que os eventos ocorreram como o
Prof. Kléber colocou, e que este ano, foi de fato por acidente a lembrança de que o edital da AUGM tem
ocorrência anual. Assim, após a manifestação dessa lembrança, foi pesquisar na página da SRI –
Secretaria de Relações Internacionais da UFG, e buscar o Edital 05/2021, da XXVIII AUGM, que este ano
será realizado na Universidade de San�ago do Chile, entre os dias 10 e 12 de novembro de 2021. Ressalta
que as inscrições ao evento serão até o dia 22 de junho. E que os trabalhos deverão ser escritos em
espanhol. Destaca que os Grupos PET sempre �veram boa par�cipação na AUGM, tendo sido premiado
na maioria das edições em que par�cipou. Profª. Marise, PET Enf. Jataí, pontua que infelizmente desde o
ano passado, o PET Enfermagem não par�cipa mais junto com a UFG. Coloca que uma das dificuldades
deste ano, talvez seja a obrigatoriedade de que tanto o trabalho quanto a apresentação tenham que ser
em espanhol. Profª. Adriana, PET EngAli, ressalta que viu e passou edital da AUGM para seus pe�anos,
mas o fato da aprestação ser em espanhol, �rou a “coragem” da maioria. Prof. Kléber, destaca que
importante é se inscrever. Chegando lá, apenas leia o trabalho, manda um portunhol. O importante é
aproveitar a oportunidade de par�cipar no congresso internacional. Profª. Andreia, PET EMC, observa
que uma vez par�cipou de um evento em que a apresentação deveria ser feita em inglês. Passando para
o próximo ponto de pauta (7), InterPET; Prof. Kléber abre a palavra aos organizadores do evento. Profª.
Adriana, PET EngAli, começa sua fala agradecendo a todos que contribuíram com os trabalhos para
organização do InterPET, observa que o evento está pra�camente pronto. A mesa de abertura, os GDT's e
a assembléia final. Já decidiu que a mesa redonda e a assembléia serão feitos pelo youtube e os GDT's
pelo Google meet. A discente Lanna Luiza, PET EngAli, deu sequência à apresentação da programação do
evento. Informa que as inscrições irão dos dias 05 à 21 de julho. Pontua que as ementas já foram
corrigidas e enviadas, para os tutores, para ajudá-los nesse trabalho de condução dos GDT's. Informa,
ainda, que estão sendo feitas diversas postagens no Instagram do evento e solicita que tanto os tutores
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quanto os pe�anos curtam e compar�lhem as postagens. Profª. Adriana, PET EngAli, respondendo
ques�onamento da Profª. Marise, PET Enfermagem Jataí, pontua que o evento é aberto e que foi enviado
convite a todos os Grupos PET de Goiás. Outro ponto destacado pela organização, é que cada PET tenha
ao menos um representante em cada um dos GDT's, tendo inclusive direito de fala. Tudo com vistas a
melhor estruturar os encaminhamentos para a assembleia. Pontua que essa estrutura segue a mesma
linha do ENAPET e do ECOPET, que inclusive o ano que vem, o ECOPET volta pra Goiás. Profª. Marise, PET
Enf. Jataí, informa que o ECOPET já abriu inscrições, e que seus pe�anos até já se inscreveram, e quem
ainda não se inscreveu, pode fazê-lo. Profª. Adriana, PET EngAli, destaca que a submissão de trabalhos
também está aberta. Destaca, ainda, que o ENAPET está fazendo uma consulta para definir a melhor
forma de organização do evento deste ano. Qual a plataforma, duração, etc. Enfim, é uma boa
oportunidade para quem pretende par�cipar do evento, e inclusive já poder contribuir. Passando para o
próximo ponto de pauta (8), CONPEEX; Prof. Kléber destaca que o CONPEEX irá ocorrer de 4 a 8 de
outubro, e como foi no ano passado, os Grupos externos à UFG não poderão par�cipar. Assinala que já
fez reserva de salas e da plataforma, colocando que poderemos usar o yard stream e o meet. Considera
que para mesa de abertura seria mais interessante usar o youtube, considerando a possibilidade de um
maior alcance de público. Já para a apresentação dos trabalhos, con�nuaremos com o meet. Luizmar
Adriano, da PRPI, destaca que seria interessante marcar uma reunião com a Profª. Rejane, para conhecer
melhor as especificidades e necessidades do PET no CONPEEX, com vistas a melhorar a funcionalidade do
site de eventos. Lembra que a nomenclatura usada dentro da plataforma é evento UFG. Prof. Kléber
assinala que precisa de um Grupo para preparar essa mesa redonda (CONPEEX), já abrindo  para
discussão. Como não houve definição do grupo, será enviado e-mail para todos os tutores. Observa que
serão necessários dois grupos. Prof. Hélio Galdino, achou interessante o encaminhado dado pelo Prof.
Kléber, pois abrirá a possibilidade de par�cipação de outros tutores. Passando para o próximo ponto de
pauta (09) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: (01) Grupo PET Vila
Boa: desligamento da discente Luana Gomes Pereira, como bolsista, e a inclusão de Matheus Rocha de
Moraes, como bolsista, e a inclusão de Beatriz Ribeiro de Queiroz, como não-bolsista.(02) Grupo PET BIO:
desligamento do discente Matheus Menezes Simão, como bolsista, a par�r de 22 de junho de 2021. (03)
Grupo PET Enfermagem Goiânia: Edital do processo de Seleção de bolsistas 02/2021, para preenchimento
de três vagas para bolsistas e duas para não bolsistas. Sugere a inclusão de prazos para impetração dos
possíveis recursos. Colocado em discussão, em regime de votação: Aprovado por unanimidade. Passando
para o próximo ponto de pauta, (10) Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra para os presentes.
Profª. Marise Ramos (PET Enf. Jataí) sugere que se votasse ainda durante o CONPEEX, os grupos que
seriam responsáveis pela organização do CONPEEX e InterPET do ano seguinte, pois assim esses tutores já
colocariam em seus planejamentos essas a�vidades. Prof. Kléber considerou a ideia interessante, e que
no caso do InterPET seria mais fácil de se votar, pois como tem a assembléia, já se decide ali quem
organizará o próximo. Agora no caso do CONPEEX, considerou que o ambiente não proporciona abertura
para tal. Considera como possibilidade para essa discussão, o CLAA, que inclusive tem reunião marcada
para 08 de outubro. E caso a mesma não seja cancelada, em virtude do CONPEEX, seria o melhor local
para essa discussão. 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 20:42, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 02/09/2021, às 08:58, 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 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 2321563 e
o código CRC 851FF386.

Referência: Processo nº 23070.047034/2021-72 SEI nº 2321563

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

