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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 005/2020 - 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 26 de
junho de 2020, com os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2)
ENAPET e ECOPET; (3) Espaço das Profissões; (4) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento
de Bolsistas e Tutores; (5) Outros assuntos. Às dez horas do dia 26 de junho de dois mil e vinte,
na sala virtual de link h�ps://meet.google.com/uxr-krub-zie, 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), �tulares, e da Profª Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente,
representantes dos tutores; dos representantes dos bolsistas: Jordana Meneses Barbosa Silva
(PET MAT) e Karen Myllene Lima de Oliveira (PET GEO), �tulares, e de Luan Miranda de Godoy
(PET NUT), suplente; presença dos tutores, Profª Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI), da
Profª Marília Mendonça Guimarães (PET NUT) e do Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO) e,
ainda, presença das pe�anas Isabella Cris�na Ba�sta, Le�cia Assis, Liandra Gomes Ferreira,
Maria Júlia Silva Paraguassu, Mariane Cordeiro e Castro, Mariane Fernandes Assis, Isabela
Macedo Cabral e Isabella Cris�na Ba�sta Camargo (PET ENF Jataí), Mariane Fernandes Assis,
Danielle Xavier Moraes e Vanessa Cindy Neres Lima, (PET ENF 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 29/05/2020. Aprovada por
unanimidade. Em seguida passa para o item (2) ENAPET e ECOPET: Prof. Kléber pergunta aos
presentes se alguém tem alguma informação nova para apresentar ao grupo. A Profª Adriana
Régia (PET ENGALI) destaca que ainda não tem nenhuma novidade no momento, além daquilo
que já foi compar�lhado na úl�ma reunião. Assinala, ainda, que o que tem acompanhado é a
comunicação dos organizadores do ENAPET com os alunos, ques�onando como seria um
evento ideal online. Se o mesmo teria GDT, sim ou não, se teria a assembleia, sim ou não, se
teria abertura. Profª Adriana Régia disse, ainda, acreditar que os organizadores estejam
trabalhando sim para que o evento seja online, mas ainda não tem um consenso quanto à
forma. E que essas consultas junto aos alunos, têm como obje�vo de ser uma construção mais
democrá�ca. Já com relação ao ECOPET, disse não ter nada novo para apresentar. A Profª.
Marise Ramos (PET ENF Jataí) coloca que recebeu comunicação da comissão de avaliação dos
trabalhos, dizendo que seu grupo havia ultrapassado o número de trabalhos permi�dos no
edital. Informa que houve erro dos avaliadores que haviam somado os trabalhos do PET
Goiânia com o PET Jataí. Após esclarecido a dúvida, ficou tudo resolvido. Prof. Kléber pontua
que pelo menos a comissão organizadora está se movimentando, destacando ainda as
dificuldades normais inerentes ao momento atual. Na sequência, passando para o Item (3)
Espaço das Profissões: Prof. Kléber destaca que tem muito a agradecer ao PET, que teve uma
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par�cipação muito a�va no espaço das Profissões, assumindo e par�cipando de forma bastante
destacada no evento. Considera que foi uma responsabilidade muito grande o desafio que foi
abraçado pela Prograd, que foi quem encabeçou o evento. Observando, contudo, a dimensão
ins�tucional do evento e a necessidade de envolvimento de todas as Pró-Reitorias e toda a
gestão da Universidade na realização do evento na modalidade virtual. Que teve como
responsáveis pela Coordenação, a Profª Janice Lopes Pereira e Claudisom Mar�ns. O Prof.
Kléber destaca, ainda, que os números do evento demonstraram de forma inequívoca a
superação do desafio e o sucesso do evento. Relata que acompanhou as apresentações de
pe�anos e também de ex-pe�anos, afirmando que isso enche de orgulho à todos que são do
PET e conhecem o  PET. Pontua que ainda estamos aprendendo a fazer eventos online e, nesse
sen�do, talvez o pessoal do ECOPET e ENAPET também estejam tendo dificuldades. Coloca a
necessidade de se conversar com quem já fez outros eventos e que as ferramentas até aqui
usadas, como o meet, que consegue comportar até 250 pessoas e o RNP, onde se consegue
colocar muito mais pessoas. E que o Espaço das Profissões foi um aprendizado para todos,
onde foi possível ter o ao vivo, via youtube e via TV UFG, além das salas intera�vas. Destaca
que o próximo desafio da Universidade será o CONPEEX, que também será realizado na
modalidade online. Prof. Ronan Eustáquio (PET GEO) coloca a questão dos alunos pobres que
não conseguiram par�cipar. Prof Kléber responde que a UFG está tentando conseguir
computadores, observa, contudo, que ainda haveria o problema da internet. E que na
modalidade presencial, o aluno de baixa renda ainda conseguiria vir e par�cipar. Destaca que
por outro lado, esse ano houve par�cipação de alunos do interior e até de outros estados, algo
que não havia em anos anteriores. Destaca que a UFG vem discu�ndo e tentando encontrar
solução para esse problema. Relata o caso da USP e UNICAMP que retornaram às aulas e que
tem oferecido chip e até dinheiro para os alunos na tenta�va de minimizar o problema da
acessibilidade. Ques�ona que, numa hipótese de a�vidade remota, como seria possível
trabalhar com a internet 3G? Profª. Adriana Régia (PET ENGALI) considera que o Espaço das
Profissões foi muito bom, que possibilitou discu�r com os alunos a profissão em si,
considerando que o PET tanto tem alunos veteranos, quanto os novatos, e que esse
amadurecimento que acontece durante a graduação, foi muito bem discu�do dentro do grupo,
justamente porque não se sabia quem é que faria a LIVE. Pontua que, superado esse desafio,
ques�ona como será feito o CONPEEX, uma vez que o mesmo possuí uma caracterís�ca mais
prá�ca, com a realização de minicursos, oficinas, e etc. Assinala preocupação em se fazer o
evento e ainda conseguir que o mesmo chegue até a comunidade. Profª Marília Mendonça
(PET NUT) observa que deve-se pensar num modelo que seja menos cansa�vo, uma vez que na
modalidade presencial, por conta da necessidade de integração, havia a�vidades nos três
períodos e que era bom par�cipar. Mas que remotamente, com muitas horas de a�vidade,
pode ser bem mais cansa�vo, assevera que deve ser pensado um modelo em que as pessoas
par�cipem de forma proveitosa. Profª Marise Ramos (PET ENF. Jataí) concorda e pondera que
hoje, com o excesso de a�vidades online tão grande, talvez chegue outubro e nem consiga
par�cipar. Destaca o enorme volume de a�vidades e reuniões online que tem par�cipado,
afirmando já estar com estafa mental. Prof Kléber relata sobre ques�onário que a UFG
disponibilizou e ao qual respondeu dizendo que queria voltar para as a�vidades presenciais.
Relata, ainda, sobre evento das IES públicas de Goiás, que teve par�cipação muito boa, com
pessoas do Brasil inteiro. Pontua que embora o CONPEEX seja realizado pela PROEC, ele é um
evento da Universidade. E assim que �ver informações, repassará ao grupo. Profª Andreia
Aoyagui (PET EMC) relata experiência de evento em que foi convidada, a “Feira Brasileira do
jovem Cien�sta”, considerou interessante a forma u�lizada, onde os alunos do ensino médio
enviavam os ar�gos completos, que eram então subme�dos ao grupo de avaliadores. E no caso
dos vídeos, a aluno gravava sua apresentação dentro de um tempo delimitado, trabalhando
toda a metodologia cien�fica, ressaltando a importância do trabalho e depois enviava aos
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organizadores. Prof. Kléber informa que o CONPEEX ainda não tem uma data definida, ou que
ele mesmo ainda não foi informado. Pontua que as sugestões apresentadas serão
encaminhadas para discussão. Mas considera que poderemos trabalhar com mesas redondas
entre os Grupos e apresentações de trabalhos. Mandaríamos os trabalhos para publicação, mas
teríamos o momento de interação. Passando para o item (4) Edital de seleção, subs�tuição e
desligamento de Bolsistas e tutores: (01) PET Enfermagem Jataí: Ad Referendum pela Pró
Reitoria de Graduação, de 01/06/2020, desligamento de Darine Sabbadin Lemes, como bosista,
a par�r do dia 01/06/2020, e no dia 05/06/2020, Ad Referendum do Edital de Seleção de
bolsistas, número 02/2020. (02) PET Ciências Biológicas: no dia 08/06/2020, Ad Referendum
pela Pró-Reitoria de Graduação com o resultado final do Edital de Seleção 01/2020 e respec�va
inclusão como bolsistas de Renato Augusto Carvalho dos Reis, 1º lugar, Erick Henrique Siqueira
Paiva, 2º lugar, a par�r de 11/06/2020, e a inclusão como não bolsistas de Josellane Silva Pires,
3º lugar, Paulo Henrique Pereira da Silva, 4º lugar, e Thalita Alves Mangini, 5º lugar, a par�r de
11/06/2020. Aprovado por unanimidade. Passando para o Item (5) outros assuntos: Prof Ronan
Eustáquio (PET GEO) informa sobre concurso do seu grupo, “Olhares em isolamento”, que
premiará trabalhos em várias categorias, como: fotografia, desenho, charge, poesia e crônica. E
que conta ainda com premiação para os finalistas. Informa que a votação para escolha dos
melhores trabalhos é pelo instagram e que a mesma está aberta. Destaca que o concurso teve
uma boa ar�culação dentro do IESA e que possibilitou alavancar bastante as redes sociais do
grupo, que era uma necessidade que já havia sido apontado pelo Prof Kléber e Francisco, numa
reunião, realizada ano passado. Profª Marise Ramos (PET ENF Jataí) informa sobre evento
realizado, o “Primeiro Encontro dos Grupos PETs do Brasil”. Informa que evento foi um sucesso,
tendo a par�cipação de 88 pe�anos e ainda de 4 tutores: PET Goiânia, PET Recife, PET Ceará e
PET Ribeirão Preto, o que possibilitou uma discussão bastante rica, onde os par�cipantes
solicitaram tanto a con�nuidade do evento, quanto que fosse man�do o grupo Whatsapp do
mesmo, já visando os próximos eventos. Sugerindo também que nos próximos eventos, a
Organização seja feito de forma alternada entre os grupos. Finaliza sua fala, parabenizando as
alunas do seu grupo presentes à reunião do CLAA. Prof Kléber informa também sobre evento
que o PET EMC está realizando e que está com inscrições abertas. Destacando, ainda, que
embora ele mesmo seja da Engenharia dura, também tem o lado sensível e tem um trabalho
para inscrever. Profª Andreia Ayoagui (PET EMC) pergunta sobre estado de saúde do Reitor,
Prof. Edward e do Prof. Laerte. Prof. Kléber informa que a situação mais grave era do Prof.
Laerte, em função do mesmo ser asmá�co, tendo chegado a necessitar de medicação de alto
custo. Informa, contudo, que agora o mesmo já está em casa se recuperando e já falando até
em voltar a trabalhar. Já no caso do Prof. Edward, informa que ele apresentou uma reação
menos agressiva após o contato com o vírus, e vem se recuperando bem, até par�cipando de
algumas reuniões de casa. Relata ainda a situação do Prof. João Teodoro, que também contraiu
o Covid 19, mas que por sorte também teve uma reação mais leve ao vírus. 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 28/08/2020, às 10:25, 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 28/08/2020, às 12:30, 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 Marise Ramos De Souza, Professor do
Magistério Superior, em 04/09/2020, às 13:04, 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 04/09/2020, às 13:21, 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 04/09/2020, às 18:51, 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 08/09/2020, às 11:31, 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 09/09/2020, às 14:15, 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, Professora do
Magistério Superior, em 11/09/2020, às 09:31, 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, Usuário
Externo, em 16/10/2020, às 09:30, 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
1517229 e o código CRC 4C9A847C.
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