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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 010/2021 - 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 12 de novembro de 2021,
com os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3)
Informes PROEC; (4) Homologação resultado Editais de Seleção de Tutor PET GEO e PET Vila Boa; (05)
ECOPET e ENAPET; (06) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores; e (07)
Outros assuntos. Às dez horas do dia 12 de novembro de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link:
h�ps://meet.google.com/�w-ahtj-jpg, 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. Leonardo de Queiroz Moreira, representante Prograd,
Larissa Santos Pereira, representante da PRPI; Flávia M. Freire, representante PROEC, Prof. Eduardo
Gonçalves Rocha (PET Vila Boa) Profª. Le�cia de Almeida Gonçalves (PET Biologia), �tulares; Profª.
Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC) e Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enfermagem), suplentes,
representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa Silva (PET MAT),
Giovana Souza Oliveira (PET NUT) e Victor Manoel Nascimento Rosa (PET EngAli). Presença dos tutores
Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Prof. José Pedro Machado Ribeiro (PET LII), Prof. Ronan
Eustáquio Borges (PET Geografia) e Prof. Wellington Lima Cedro (PET MAT). Presença dos pe�anos:
Augusto Luiz Correa, Nina Machado Suzigan, Sebas�ão Paulo dos Santos Carvalho, (PET Bio), Adrielly
Rodrigues Noleto, Mariana Caetano Mendonça e Mariana Mangucci Calil, (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, Item
(1) Aprovação da ata da reunião de 08/10/2021. Colocada em discussão. Colocada em votação: Aprovada
por unanimidade. Passando para o Item (2), Informes PRPI: Prof. Kléber passa a palavra para a
representante. Larissa Santos destaca que o único informe no momento é para os tutores, sobre as novas
funcionalidades no SIGAA para cadastro de projetos de pesquisa, pontuando que as mesmas são
resultado de demandas apresentadas pelos pesquisadores e coordenadores de pesquisa das unidades
acadêmicas. Solicita, ainda, ajuda na divulgação dessas mudanças. Informa, ainda, que quem não
par�cipou dos treinamentos, que todas essas informações estão no sí�o da PRPI. E que no dia 29/11
essas funcionalidades estarão no ar, mudando basicamente, não a maneira de cadastrar, mas a maneira
de avaliar a documentação. Solicita, ainda, que os pesquisadores evitem cadastrar projetos de 22 a
26/11/2021, período em que as customizações dessas novas funcionalidades estarão subindo. Passando
para o Item (3) Informes PROEC: Prof. Kléber passa a palavra a representante. Flávia M. Freire informa
que estão abertas as inscrições do concurso “Fotografe a UFG”, cujos ganhadores terão suas fotos
compondo o calendário 2022 da UFG. Solicita que todos ajudem a divulgar o concurso. Informa, também,
sobre a resolução CEPEC de regulamentação das a�vidades curriculares de Extensão nos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação. Profª. Le�cia Gonçalves (PET BIO) informa sobre evento que
ocorrerá no dia 22/11, a Virada Ambiental, inicia�va de mobilização social para incen�var o plan�o de
espécies na�vas com o obje�vo de resgatar a biodiversidade e recuperar serviços ambientais dos
ecossistemas, com plan�o de 1000 mudas nas margens do Córrego Samambaia. O evento acontece
anualmente em 22 de novembro, Dia Estadual da Consciência Ambiental. Informa, também, que o PET
BIO par�cipará do plan�o e quem quiser par�cipar, será bem vindo. Passando para o Item (4),
Homologação do resultado dos Editais de Seleção de Tutor PET Geografia e PET Ciências Sociais
Aplicadas: Prof. Kléber pontua que o PET Geografia teve inicialmente quatro candidatos inscritos e que
duas inscrições não foram homologadas. Tendo como resultado final a Profª Rusvênia Luiza Ba�sta
Rodrigues da Silva, classificada em primeiro lugar, com 290 pontos, e o Prof. Denis Cas�lho, em segundo,
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com 248 pontos. Em seguida, abre a palavra para os membros da banca. Prof. Wellington Cedro (PET
MAT) destaca que os candidatos cujas inscrições não foram homologadas, deveu-se ao não envio de
documentos. Detalha que os candidatos remanescentes, cujos projetos e currículos foram analisados,
possuem perfis diferentes. Sendo o Prof. Denis mais vinculado à pós-graduação e a Profª Rusvênia, mais
vinculada à graduação. Pontua que ambos tem no histórico, o fato de terem sido pe�anos do PET
Geografia UFG. Encerra a fala ressaltando as qualidades e competências dos membros da banca
examinadora para execução dos trabalhos. Colocada em discussão. Colocada em votação: Aprovada por
unanimidade. Em seguida, passando para o resultado do segundo edital, Prof. Kléber assinala que o PET
Ciências Sociais Aplicadas, também teve quatro candidatos inscritos, sendo que três inscrições foram
homologadas. A banca examinadora, após análise dos projetos e currículos, teve como resultado final, a
Profª. Maria Carolina Carvalho Mo�a, classificada em primeiro lugar, com 267 pontos, em segundo, a
Profª. Camila Gomes Santanna, com 232,75 pontos e o Prof. Gustavo Henrique Petean, com 235,50
pontos, desclassificado, por não ter a�ngindo o mínimo de 60 pontos no currículo. Destaca que, ainda na
fase preliminar, o Prof. Gustavo Petean encaminhou, no dia 30 de agosto de 2021, recurso à banca
examinadora contra o resultado de desclassificação, alegando que a mesma fez interpretação diversa do
sen�do expresso no item 8.7 do Edital de Seleção 022/2020, “ques�onei pelo e-mail constante no edital
coordenaçãopet.prograd@ufg.br sobre o item 8.7, em específico sobre o critério de classificação. Ob�ve a
seguinte resposta: (...) faz as avaliações e pontuações, caso não a�nja uma das pontuações mínimas, é
reprovado”, tendo sido o recurso indeferido. Após a publicação do resultado final no sí�o da Prograd
UFG, o Prof. Gustavo Petean encaminhou novo e-mail à Coordenação do PET, novamente manifestando
discordância quanto a sua desclassificação, recebendo como resposta do Prof Kléber que,
administra�vamente, ele poderia recorrer ao CLAA. O que foi feito pelo Prof. Gustavo Petean,
encaminhando recurso para análise dos membros do CLAA. Entretato, o recurso apresentado, além de
não trazer nenhum elemento novo, repe�a a alegação de erro de interpretação do item 8.7 do edital,
solicitando a re�ficação do resultado final. “Em prazo, e considerando a nota ob�da na proposta do
projeto, superior a 120 pontos, redigi o recurso com duas solicitações: a) revisão da nota do currículo e, b)
da situação de classificação”. A base do argumento do Prof. Gustavo Petean, a alegação de erro de
interpretação do item 8.7 do edital 022/2020 pela banca examinadora, “Candidatos que não
apresentarem pontuação superior a 60 pontos no Curriculum Vitae, ou superior a 120 pontos na
Proposta de Projeto, na Etapa de Seleção, serão desclassificados”. Na interpretação do referido item,
apresentada pelo candidato, o mesmo afirma que o item em questão: “ser redigido pela proposição
disjun�va OU, portanto, a�ngindo um dos critérios exposto no item o candidato deve ser considerado
classificado.” Essa interpretação pelo candidato, incorre em erro ao considerar que o a�ngimento de uma
das notas mínimas, 60 pontos no currículo ou 120 pontos no projeto, produziriam o efeito de um salvo
conduto para a classificação. Entretanto, “As conjunções alterna�vas expressam ideia de alternância ou
de opção. Elas ligam duas orações em que a segunda oração expressa a equivalência ou a
incompa�bilidade da ideia iniciada na primeira oração. Neste caso específico, a conjunção "ou"
estabelece ideia de "alternância" entre dois elementos que são equivalentes. Não cumprindo um ou não
cumprindo o outro o resultado é o mesmo: a eliminação do candidato. Há, um equívoco de leitura, mas
não de escrita. Assim, como o candidato não a�ngiu a pontuação mínima (sessenta pontos) no currículo,
é considerado desclassificado.” Colocado em discussão o recurso contra a desclassificação. Prof. Kléber
abre a palavra aos presentes. Prof. José Pedro (PET LII) presidente da banca examinadora, destaca que os
trabalhos da banca seguiram critérios rigorosamente obje�vos e técnicos e, tanto na análise dos
currículos, quanto na análise dos projetos, seguiram essa premissa. Colocada em votação: 0 (zero) voto a
favor do recurso, 6 (seis) votos pelo indeferimento do recurso e 1 (uma) abstenção, sendo, portanto, o
recurso indeferido. Na sequência foi colocado em discussão o resultado final da Seleção de Tutor do PET
Ciências Sociais Aplicadas, tendo a Profª. Maria Carolina Carvalho Mo�a, classificada em primeiro lugar, a
Profª. Camila Gomes Santanna, em segundo e o Prof. Gustavo Henrique Petean, desclassificado. Colocado
em discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Prof. Eduardo Rocha (PET Vila Boa)
pergunta se no edital há previsão de prazo de validade. Prof Kléber responde que diretamente não, mas
que esse prazo consta nas portarias 976 e 343, que são documentos bases dos editais, e que é de seis
meses. Na sequência, Prof Kléber esclarece que em razão da saída do Prof. Eduardo, é necessário eleger o
seu subs�tuto junto ao CLAA, já sugerindo o nome da Profª. Maria Carolina Carvalho Mo�a. Colocado em
discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta
(5), ECOPET e ENAPET: Prof. Kléber destaca que Profª. Adriana Régia (PET EngAli) ligou relatando sobre
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pressão para que a UFG realizasse o ENAPET, ao que a orientou que a UFG só assumiria o evento se fosse
100% virtual, e que outra ins�tuição do Centro-Oeste assumisse o ECOPET. Em seguida, passa a palavra
para a Profª. Adriana Régia. Profª. Adriana Régia (PET EngAli) observa que a sequência de ações se deu
como relatado pelo Prof Kléber, e que o desfecho foi que a proposta da UFG foi aceita exatamente
conforme proposto. Assim, a UFG assumirá o ENAPET/2022 e a UNB assumirá o ECOPET/2022. Prof.
Kléber considera que a saída foi boa para a UFG, uma vez que o ENAPET, mais cedo ou mais tarde, viria
para a UFG. E fazer o evento 100% virtual é bem menos trabalhoso do que fazê-lo de forma presencial.
Principalmente por não ter recursos para tal e, também, não ter que correr atrás de auditórios, de locais
para alojamento, refeição, transporte. Destaca que a indefinição na liberação de recursos não só no
momento atual, como também para 2022, seria outro agravante para assumir a realização de um evento
dessa magnitude que não fosse virtual. Relata sobre as condições totalmente favoráveis, quando da
realização do primeiro ENAPET feito pela UFG, onde o fato do ter sido realizado juntamente com a SBPC,
facilitou em muito a captação de recursos para o evento. Em outro exemplo, relata as dificuldades que
�veram na realização do ECOPET, que é um evento menor, onde a Comissão Organizadora do evento teve
que correr como nunca para conseguir resolver problemas com alojamento, com alimentação, de salas
para apresentação dos trabalhos, além do fato de ter chovido bastante durante esse ECOPET. Encerra as
considerações, lembrando da necessidade de definir o grupo ou grupos, que encabeçarão a coordenação
do ENAPET e depois montar as várias comissões, com a par�cipação de todos os grupos tanto da UFG,
quanto do Estado, UEG, IFG e IFGoiano. Passando para o próximo ponto de pauta (6) Edital de seleção,
subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: 01) PET Bio: Desligamento de Carolina Arantes de
Moraes como bolsista, e de Gleisla Iohana Divina dos Santos como não bolsista, e a inclusão da mesma
como bolsista, a par�r de 17/11/2021. Aprovação do Edital de Seleção de Bolsistas 02/2021 02) PET
EngAli: O desligamento, como não bolsista, de Gustavo Henrique Lourenço de Paula, a par�r de
12/11/2021. 03) PET Engenharias: O desligamento da bolsista Débora da Silva Borges, e do não bolsista
Yuri Naves de Oliveira Araújo a par�r do dia 17 de novembro de 2021, e a inclusão de Débora da Silva
Borges, como não bolsista e de Yuri Naves de Oliveira Araújo, como bolsista, a par�r de 18 de novembro
de 2021. 04) PET NUT: Ad refendo pela Pró-Reitoria de Graduação: Edital de seleção PET NUT Nº
01/2021. 05) PET MAT: Ad refendo pela Pró-Reitoria de Graduação: Edital de seleção PETMAT Nº
02/2021. 06) PET Vila Boa: Edital de seleção PET Vila Boa Nº 01/2021, sendo: 3 vagas para bolsistas e 4
para não-bolsistas. Colocadas em discussão. Colocadas em votação: Aprovadas por unanimidade. Em
seguida, Passando para o próximo ponto de pauta, (07) Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra
para os presentes. Prof. Ronan (PET GEO) aproveita para proferir palavras finais como tutor, agradecendo
as parcerias, as tolerâncias, os aprendizados com vários colegas, as figurinhas da Profª. Andreia, sempre
diver�ndo. Agradece, sobretudo, à Profª. Adriana Régia (PET EngAli) com quem mais trabalhou nesses 6
anos. Ao Prof Kléber pela paciência e competência, sempre pronto para resolver ou para ajudar a buscar
a solução. Aproveita também para pedir desculpas pelas coisas eventualmente feitas no calor do
momento, por decisões ou por palavras mais duras. Encerra a fala se colocando à disposição para sempre
contribuir naquilo que for possível, no ENAPET/2022 inclusive. Destaca que a Profª. Rusvênia já deverá
par�cipar da próxima reunião. Prof. Eduardo Rocha (PET Vila Boa) também aproveita para proferir suas
úl�mas palavras como tutor, agradecendo pelos 6 anos de convivência, pelo aprendizado, pela
importância do PET na formação docente. E que ser tutor, também foi a realização de um sonho. Assinala
que o momento tem sido de fechamento de ciclos na UFG, e informa que uma das razões para não ter
concorrido no certame, é porque está vindo para Goiânia. Agradece à todos e todas por todas as
contribuições, agradece ao Prof. Kléber por sua dedicação e competência à frente do CLAA. Prof. Kléber
agradece elogios, mas assinala que era sua obrigação fazer bem feito tudo que fez. E afirma que também
é o próximo candidato a encerrar seu ciclo e buscar novos desafios. 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
18/11/2021, às 22:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


20/11/2021 13:18 SEI/UFG - 2503261 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2709799&infra_sistema=1… 4/4

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 19/11/2021, às 06:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
19/11/2021, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 19/11/2021, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 19/11/2021, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento, Professor do Magistério
Superior, em 19/11/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR MANOEL NASCIMENTO ROSA, Discente, em
19/11/2021, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA SOUZA OLIVEIRA, Discente, em 19/11/2021, às
13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira, Professor do Magistério
Superior, em 19/11/2021, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Magalhães Freire, Assistente em Administração,
em 19/11/2021, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia De Almeida Goncalves, Professor do Magistério
Superior, em 19/11/2021, às 19:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gonçalves Rocha, Professor do Magistério
Superior, em 19/11/2021, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2503261 e
o código CRC D4923B7F.
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