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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 006/2021 - 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 09 de julho 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; (05) Jornadas AUGM; (06) InterPET; (07)
CONPEEX; (08) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores; e (09) Outros
assuntos. Às dez horas do dia 09 de julho de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link:
https://meet.google.com/rbrp-gfx, 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 Benetti, representante Prograd, Larissa Santos Pereira,
representante da PRPI, Flávia M. Freire, representante da PROEC, Profª. Letícia Gonçalves de Almeida
(PET Bio), titular; Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente, representante dos tutores.
Representantes dos bolsistas: Alexandre da Silva Teixeira (PET EngAli), Maria Carolina Boeira Keller (PET
Nut) e Ironei Ângelo dos Santos (PET MAT). Presença da tutora Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET
EngAli), Profª. Marília Mendonça Guimarães (PET NUT) e Profª. Marise Ramos de Souza (PET Enf. Jataí).
Presença dos petianos: Adrielly Rodrigues Noleto, Aline Alves de Oliveira Machado, Gustavo Henrique
Lourenço de Paula, Isac Oliveira Leite, Kamilla Araujo Neris, Lanna Luiza Sousa Sena, Livia Maria de Melo
Miranda, Lorena Dantas Bueno, Luana Beatriz Moreira Nunes, Mariana Mangucci Calil, Mariana Caetano
Mendonça, Mikaelly Veiga Borges e Victor Manoel Nascimento Rosa (PET EngAli), Alex Carrijo
Guimarães e Vinicius Faria Costa Mendanha (PET EMC). 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 continuidade aos pontos de pauta, passa para o Item (1): Aprovação da ata da
reunião de 18/06/2021. Colocado em discussão, em votação: Aprovado por unanimidade. Passando para o
Item (2), Informes PRPI: Prof. Kléber passa a palavra para o representante. Larissa Pereira dos Santos,
destaca que foi publicado o resultado preliminar do mérito dos trabalhos do programa de iniciação à
pesquisa, ressaltando que todos os planos de trabalho recomendados já fazem parte do programa, devendo
assim, serem executados, independentemente de ter ou não bolsa. Pontua que os pesquisadores que quiserem
pleitear bolsa para seus alunos e planos recomendados, devem se inscrever no edital de bolsas, no período de
16 à 30 de julho. Informa também, que o programa “diálogos em pesquisa e inovação”, divulgou calendário
do mês de julho, com 2 palestras programadas. A primeira palestra, “Dados em pesquisa. Como gerir, por
onde começar”, com a Professora Laura Vilela, da FIC, que acontecerá dia 13/07. E a outra, “Acertar é
conhecer? A resposta dos modernos”, com o professor Cristiano Rezende, da FAFIL, dia 21/07. Informa,
ainda, que no dia 30/06, foram lançadas duas ferramentas importantes para os pesquisadores da UFG, a
plataforma PITT - Plataforma de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, cujas finalidades são
o apoio à gestão do processo de proteção da propriedade intelectual, que permite também o acompanhamento
do registro. Destaca que também será feito um levantamento de todos os laboratórios de pesquisa da UFG e
aqueles pesquisadores que quiserem colocar os seus laboratórios nessa vitrine, devem acessar a plataforma e
cadastrar seu laboratório. E a outra ferramenta, o sistema SisPQUI - Fluxo Interno de Produtos Químicos
Controlados, cujo objetivo é auxiliar na gestão e controle da aquisição, estoque e movimentação de produtos
químicos controlados pela Polícia Federal, no âmbito da UFG, conforme Portaria 240/2019 do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (MJSP). Professora Andreia, PET EMC, pergunta se mudará a forma para
aquisição dos produtos. Larissa responde que as compras seguem os mesmos trâmites  utilizados
anteriormente, com uma diferença que agora as verbas conseguidas em nome do pesquisador, não precisarão
fazer cadastro como pessoa física e arcar com estes custos, pois utilizará o cadastro da Universidade.
Mudará, também, a gestão dessas informações, que agora estarão centralizadas no SisPQUI. Passando para
o Item (3) Informes PROEC: Prof. Kléber passa a palavra para a representante Flávia Magalhães Freire,
pontua que estão abertas as inscrições para o CONPEEX. Com apresentação de trabalhos, exceto para a
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modalidade seminário de iniciação à pesquisa tecnológica e inovação, ocorrerão até dia 23 de agosto. E a
inscrição como ouvinte, até dia 30 de setembro. Informa, também, sobre o curso 'Você sabe fazer um projeto
de extensão?', turma 2021/2. O curso se destina a professores e técnicos da UFG, e será ministrado de 31/08
à 30/09, via google meet, sempre das 08 às 10 horas. Inscrições abertas até 30 de agosto, pelo portal ufgnet.
Passando para o Item (4), Análise do Relatório e Prestação de Contas: Prof. Kléber destaca que até o
momento, dois grupos enviaram seus relatórios e prestações de contas, e que as mesmas já foram
encaminhadas para os relatores. Informa que Prof. Hélio, PET Enfermagem, não poderá participar da
reunião, mas enviou seu relato sobre o PET EMC. E que a Profª. Adriana Régia (PET EngAli) também está
com relatório do PET Ciências Biológicas pronto. Profª. Marília (PET NUT) informa que também o seu
relato do PET Geografia ficou pronto, mas que ainda não o enviou. Passando para os relatos, Profª. Adriana
Régia M. de Souza (PET EngAli) destaca no seu parecer do PET Ciências Biológicas, que o grupo realizou
24 atividades no ano de 2020, sendo dezenove plenamente desenvolvidas e cinco parcialmente. Plenamente
desenvolvidas: InterPET, se vira com o PET, semana de integração de calouros, ECOPET, transição de
palestras do encontro de bioética, semana do ICB 2020, percepção ENADE, relatório anual,
desenvolvimento de um líder, PET integra, pesquisas individuais, planejamento anual, PET Pop, edital de
seleção, reuniões semanais, ENAPET, capacitações individuais, CONPEEX e semana do biólogo.
Parcialmente desenvolvidas: mapa do ICB, PET participa, artigo PET 3 r, Darwin em casa e projeto Darwin.
Em sua avaliação, as 17.144 horas de atividades desenvolvidas,  contemplaram plenamente o tripé exigido
pela Educação Tutorial, ensino, pesquisa e extensão, demonstrando capacidade de adaptação ao trabalho
remoto, cuja efetividade pode ser aferida pela participação de mais de 2000 pessoas, além de proporcionar
uma ampliação considerável da visibilidade do grupo e de suas atividades nas redes sociais. Sendo assim, é
favorável a aprovação do relatório apresentado, salvo melhor juízo do CLAA. Colocado em discussão o
relatório do PET Ciências Biológicas, relatado pelo PET EngAli. Em seguida, Profª. Marília Mendonça
Guimarães (PET NUT) apresenta relato do Grupo PET Geografia, destacando que no somatório geral foram
13.832 horas de atividades, distribuídas em 10 atividades, sendo que uma não foi desenvolvida, em razão da
suspensão das atividades presenciais em escola pública de educação básica, onde a mesma seria
desenvolvida. Observa que a mesma foi substituída por duas atividades de extensão: concurso virtual de
fotografias, desenhos, charges, poesias e crônicas: Olhares em isolamento; Em comemoração ao mês do
meio ambiente. Para algumas ações, sugere a inserção de algumas informações, de modo a valorizar o
trabalho desenvolvido pelo Grupo. 1) Sarau do PET: destacar os pontos relevantes das narrativas para os
petianos e para o curso. 2) Jornal do PET: sugere relatar quais foram os resultados da pesquisa, dicas
culturais, entrevistas realizadas, além da opinião dos leitores e avaliação do grupo sobre os jornais
publicados, conforme consta na metodologia de avaliação prevista no planejamento. 3) Reuniões
administrativas: sugere citar número de reuniões realizadas. 4) Participação e organização de eventos
científicos: sugere citar título dos trabalhos apresentados no ENAPET e no CONPEEX. 5) Oficina de
representação do espaço: sugere citar se foi utilizado algum método de avaliação da oficina com o público-
alvo, conforme previsto no item, avaliação da atividade pelo grupo. 6) Cine PET: sugere informar número de
participantes e se houve publicação de trabalho em evento científico, conforme previsto no item
resultados/produtos esperados com a atividade. 7) concurso virtual de fotografias: sugere citar quais as
fotografias finalistas, o que retratavam e qual a vencedora. Finaliza seu relato, manifestando-se pela
aprovação do relatório do Grupo PET Geografia. Em seguida, Professora Marise Ramos (PET Enf. Jataí),
apresenta relato do Grupo PET Nutrição, destacando que em decorrência do contexto pandêmico no Brasil e
no mundo, muitas atividades planejadas sofreram alterações para serem realizadas, sendo adaptadas para o
formato remoto presencial, dependendo das medidas sanitárias exigidas. Pontua que as 28 atividades
propostas pelo Grupo, foram plenamente realizadas. 1) comportamento alimentar e fatores associados em
estudantes de nutrição, Portifólio virtual, Grupo de discussão, CONPEEX 2020, Espaço das Profissões, 2º
Encontro do Grupo de petianos do curso de nutrição, Participação em eventos, Nutrição de idosos,
Contribuição do programa de educação tutorial no desenvolvimento das competências para formação
nutricionista, Mês da mulher, ENAPET, Sal e erva, Simpósio PET Nut, Visitas técnicas, Recicla nutre,
Comunicação PET Nut, Planejamento operacional, Em casa com o PET Nut, InterPET, Relatório anual,
ECOPET, Seleção de novos petianos, Avaliação baseada em competências, Reuniões semanais e Reunião
extraordinária com a tutora, Reuniões mensais do CLAA, Grupo de estudo, Empetia e Mini-curso. Assinala
que o relatório está devidamente estruturado, preenchendo devidamente as prerrogativas do MEC,
manifestando-se favorável à aprovação do mesmo. Colocado em discussão o relatório do PET Nutrição,
relatado pelo PET Enfermagem Jataí. Em seguida, Prof. Kléber, apresenta relato do Grupo PET EMC, feito
pelo PET Enfermagem Goiânia. Destaca que das 9 atividades planejadas, 8 foram plenamente desenvolvidas,
porém necessitaram de adaptações, em decorrência da pandemia da covid 19. Para tanto, o grupo fez uso das
tecnologias de comunicação e informação, como google meet, youtube, instagram para realização das
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atividades, que conforme consta no relatório, mesmo de forma remota, alcançaram seus objetivos. Pontua
que, uma das atividades foi parcialmente desenvolvida, o PET verde, realizada nos meses de janeiro e
fevereiro, e o restante da sua carga horária, direcionada para outro projeto, o projeto cadeirinha. O grupo
avaliou cada atividade detalhando o modo como foram adaptadas para ocorrer remotamente. Desta forma, o
relator manifesta-se pela aprovação do presente relatório. Com relação à prestação de contas, informa que
não foi realizado nenhum lançamento, pois não houve recebimento da verba de custeio. Colocado em
discussão o relatório do PET EMC, relatado pelo PET Enfermagem Goiânia. Colocados em votação os
relatórios referentes às Engenharias, Nutrição, Ciências Biológicas e Geografia e prestação de contas das
Engenharias. Aprovados por unanimidade. Destaca, ainda, que as sugestões apresentadas serão
encaminhadas para cada tutor e, para acatá-las ou não. Passando para o Item (5) Jornadas AUGM: Prof.
Kléber passa a palavra para Francisco de Castro, que destaca que referente a esta edição, XXVIII, foram
destinadas 40 vagas para a UFG, 20 vagas para a graduação e, 20 vagas para pós-graduação. Observou, no
entanto, que destas 40 vagas, apenas 4 trabalhos foram selecionados em toda a Universidade. Finaliza sua
fala, dizendo que este ano, estava fácil participar deste evento. Recomenda aos alunos, não terem medo de
tentar. Prof. Kléber assevera que numa situação dessas, era só passar o trabalho para espanhol e, no dia,
apenas lê-lo. Passando para o próximo ponto de pauta (6), InterPET:  Prof. Kléber passa a palavra para os
organizadores do evento. A petiana Lanna Luiza (PET EngAli) informa que estão abertas, do dia 8 ao dia
19/07, as inscrições para o InterPET, e que já tem 87 inscritos para o evento, lembrando que a data para
envio dos vídeos é até dia 14/07 e que a participação de todos é muito importante. Prof. Kléber lembra que o
InterPET faz parte dos eventos de participação compulsória. Todos os bolsistas, obrigatoriamente, tem que
participar, é exigência do MEC. Professora Adriana Régia (PET EngAli) complementa a fala da discente
Lanna Luiza, reforçando o convite feito, e que a comissão organizadora está preparando tudo com muito
carinho, com vistas a já encaminhar os temas que poderão ser discutidos no ECOPET e, depois, no ENAPET.
Lembra que provavelmente o ECOPET venha para a UFG em 2022. Prof. Kléber pontua que o fato do
ECOPET vir pra UFG, já seria um motivo para dizer não à realização do ENAPET aqui. Lembra, ainda, que
o ENAPET já foi realizado na UFG, em 2011, e que foi um evento bastante trabalhoso, na parte de
alojamentos. Sugere, então, deixar o ENAPET para outra instituição do Centro-Oeste que ainda não tenha
realizado o evento. Profª. Marise (PET Enf. Jataí) lembra que nesse evento de 2011, até limpar banheiros,
eles tiveram que limpar, pois a estrutura da Universidade não dava conta de manter a limpeza. Prof. Kléber
enfatiza que é melhor esperar a confirmação do ECOPET, e depois montar os grupos que estarão à frente do
evento. Passando para o próximo ponto de pauta (7), CONPEEX: Prof. Kléber agradece à Professora
Marília e ao PET Nutrição, por aceitar o desafio de organizar a mesa redonda do PET, durante o CONPEEX.
Em seguida, apresenta os horários das atividades que ocorrerão no CONPEEX. Dias 5, 6 e 7, das 08h:30min
ao meio-dia, e o PET tem 3 salas reservadas: 2 salas, pela manhã e a terceira, dia 07/10, das 14:00 às 18:00
horas. E que para a palestra poderá ser usado tanto o google meet, quanto o stream yard, que nesse caso,
seria pelo youtube da UFG. Passando para o próximo ponto de pauta (8),Edital de seleção, substituição e
desligamento de Bolsistas e Tutores: (1) PET Vila Boa: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o
desligamento dos discentes Ana Clara Andrade Castro, como bolsista, a partir de 11/06/2021 e Ronaldo
Alves Pereira Júnior, como bolsista, a partir de 24/06/2021, e de Lisa Alencar de Paula e Isabella Rodrigues
Silva, como não-bolsistas, a partir de 24/06/2021 e, a inclusão das mesmas como bolsistas, e de Ana Luiza
M. Botelho, como não-bolsista, a partir de 25/06/2021; (02) PET Engenharias: Ad Referendum pela Pró
Reitoria de Graduação, do Edital de Seleção PET Engenharias, Conexões de Saberes 02/2021, para seleção
de Bolsistas e Não-Bolsistas; (03) PET Nutrição: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação, o
desligamento da bolsista Evelyn de Oliveira Carneiro, a partir do dia 01 de julho de 2021, e a inclusão de
Amanda de Oliveira Cardoso, a partir de 02 de julho de 2021, classificada no Edital n° 001/2020, de 28 de
setembro de 2020; (04) PET Geografia: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação, desligamento da
bolsista Stephani da Cruz Faria, a partir de 25/06/2021, e a inclusão de Avanuzia dos Santos Rosa, a partir de
26/06/2021, aprovada no processo seletivo Edital 01/2021. Colocado em regime de discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta (09), Outros assuntos: Prof. Kléber
abre a palavra para os presentes. O petiano Ironei Ângelo dos Santos (PET MAT) perguntou se o PET/CLAA
iria emitir algum documento para vacinação dos grupos que não são da licenciatura e nem da área da saúde.
Prof. Kléber informa que infelizmente não é possível a adoção dessa medida, mas destaca seu
posicionamento sempre em defesa da vacina para todos: professores, técnicos e alunos. 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.
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Documento assinado eletronicamente por Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em
01/09/2021, às 20:45, 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 08:59, 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.

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.
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