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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 006/2020 - 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 14 de agosto de 2020, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Página PET Prograd; (3) Informes
PRPI; (4) Informes PROEC; (5) CONPEEX; (6) ENAPET e ECOPET; (7) Edital de seleção, subs�tuição e
desligamento de Bolsistas e Tutores; (8) Outros assuntos. Às dez horas do dia 14 de agosto de dois mil e
vinte, na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/xwp-efve-uwd, 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, Larissa Santos Pereira, representante PRPI; Flávia Magalhães Freire,
representante da PROEC, da Profª Le�cia de Almeida Gonçalves (PET BIO) e Profª. Marise Ramos de
Souza (PET Enfermagem Jataí), �tulares, e da Profª Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente,
representantes dos tutores, de Karen Myllene Lima de Oliveira (PET GEO), de Louise Cardoso Waschek
(PET Nut), Maria Eduarda Felque de Oliveira (PET Engali), representantes dos bolsistas. Presença dos
tutores, Profª Adriana Régia M. de Souza (PET Engali), da Profª Marília Mendonça Guimarães (PET NUT),
do Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO) e do Prof. José Pedro Machado Ribeiro (PET LII) e, ainda,
presença das pe�anas Anna Lyvia da Silva, Giovanna Araújo Michelson, Maria Júlia Silva Paraguassu,
Mariane Cordeiro e Castro, Mariane Fernandes Assis, Larissa Huther, Le�cia Assis, Liandra Gomes
Ferreira, Isabela Macedo Cabral, Isabella Cris�na Ba�sta Camargo, Ísis Rodrigues de Souza e Tayla Romera
Fonseca, todas do PET ENF Jataí,  de Carolina Arantes de Moraes (PET Bio), de Sabrina Cosendey Dutra da
Silva (PET Mat), de Gabriella Aguiar Valente e Willian Clemen�no da Silva Ma�as, (PET Vila Boa), Aline
Alves de Oliveira Machado, Adrielly Rodrigues Noleto, Ana Paula Nogueira Guimarães, Eduardo Brauno de
Sousa, Isac Oliveira Leite, Lanna Luiza Sousa Sena, Lorrany Peregrine de Rezende, Luana Beatriz Moreira
Nunes, Kamilla Oliveira Neris, Mikaelly Veiga Borges, (PET Engali), Alexandre da Silva Teixeira (PET EMC) e
Marcella Vi�a (PET Enfermagem Goiânia). Presença da Profª Ta�ana R. Silva (PET Química IFG).
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 deu con�nuidade aos pontos de pauta
passando para o Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 26/06/2020. Aprovada por unanimidade. Em
seguida passa para o item (2) Página do PET: Prof. Kléber informa sobre as ações e alterações que estão
sendo feitas na página do PET na Prograd, no sen�do de melhorar a visibilidade da mesma e, também, a
importância desse trabalho para todos os Grupos PET e a necessidade de que a mesma contenha
informações sempre atualizadas. Em seguida, abre a palavra ao Técnico em Assuntos Educacionais,
Francisco Antônio de Castro, para que o mesmo apresente suas considerações sobre o trabalho que o
mesmo vem desenvolvendo na página do PET. Francisco de Castro, destacou que o trabalho desenvolvido
na página, está alinhado com a polí�ca da Universidade quanto a necessidade de ins�tucionalização das
comunicações, conforme o�cio da SeTI / Cidarq, enviado à todas as Unidades Acadêmicas e órgãos da
UFG, em 05/06/2019, 23070.012551/2019-14,
h�ps://www.sei.ufg.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=740766&id_orgao_publicacao=0, “Necessidade de uso de
conta de correio eletrônico e-mail ins�tucional para comunicação na UFG”,  e, também, alinhado
inclusive com as recomendações dos órgãos de controle externo, como a Controladoria Geral da União e
o Tribunal de Contas da União, quanto a necessidade da prá�ca da transparência a�va – quando a
disponibilização de dados é feita de forma espontânea, sem que haja solicitação e/ou provocação nesse
sen�do - com publicização de todas as ações desenvolvidas na seguinte ordem: primeiramente na página
oficial e, depois, nos outros meios que julgar per�nentes. Encerra a fala dizendo que aguarda
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contribuições dos presentes para melhorias na página do PET. Prof. Kléber abre espaço para discussão do
Grupo, ressaltando, entretanto, que as contribuições deverão ser encaminhadas pelo e-mail da
Coordenação. Prof. Hélio, (PET ENF), Destaca a importância das páginas oficiais. Pontua, contudo, que na
sua unidade acadêmica a página do PET está dentro da aba ‘ensino’, e que a administração da mesma não
é feita pelo PET. Observando, assim, que as ações para atualização da mesma são sempre burocrá�cas.
Sugere que o CLAA produza e encaminhe documento às Unidades Acadêmicas solicitando autonomia
para gestão das mesmas, para evitar atritos e conflitos. Cita, ainda, que na FEN a gestão da Unidade
enxerga o PET como pertencente à Unidade Acadêmica e, por essa razão, sob a Coordenação da
graduação. Prof. Kléber informa que redigirá e-mail e enviará aos Programas, independentemente dos
que tenham ou não a sua página, informando o que é o Programa de Educação Tutorial. Origem, natureza
e vinculação ins�tucional. Deixando claro que o PET não é da Unidade Acadêmica. Cita que inclusive já
teve problema com algumas Unidades Acadêmicas que quiseram interferir no programa, em decisões
que são de exclusiva competência do CLAA. Profª Marise, (PET ENF Jataí), pergunta se o seu PET também
entrará na página, informando que já disponibilizou o link da mesma. Antes de entrar na questão, Prof 
Kléber aproveita a oportunidade para agradecer a presença da tutora, Profª Ta�ana R. Silva, (PET
Química), do IFG de Itumbiara. Prof Kleber informa que a mesma está na página, mas falta o link, e que o
mesmo será inserido posteriormente. Profª Marília, (PET Nut), pergunta se poderá encaminhar o link da
aba do PET NUT para inclusão na página do PET/Prograd. Prof Kléber informa que sim. Prof Hélio (PET
ENF Goiânia) ques�ona que, também, o PET ENF está numa aba na página da FEN. Prof Kléber pontua
que no caso do PET ENF, embora o mesmo de fato esteja numa aba, a mesma possuí diversos links. E,
nesse caso, ques�ona, qual seria o link a inserir na página PET/Prograd. Profª Andreia, (PET EMC), relata
dificuldades que teve em sua unidade, e que talvez o problema para as Unidades Acadêmicas, seja
entender que o PET necessitaria não apenas de uma página, mas de um site mesmo. Pois a página fica
sob a responsabilidade do administrador do site da Unidade. Já o site do PET seria administrado pelos
próprios pe�anos, sob a supervisão e fiscalização do tutor, e ainda tendo a obrigação de manter o mesmo
sempre atualizado - que é uma determinação da Reitoria - sob pena de exclusão do site. Prof Hélio, (PET
ENF), sugere que ao invés de se ter uma página sediada nas Unidades Acadêmicas, que fosse criada uma
página do Programa dentro da página da Prograd e aí, poderia ser disponibilizada uma página para cada
programa. Prof Kléber pondera que encaminhará a questão à Gestão Superior. Observa, porém, que
muitas coisas no PET são de responsabilidade das Unidades Acadêmicas, como por exemplo a cessão do
espaço �sico. Entretanto, se propõe a elaborar uma minuta juntamente com Francisco de Castro, e que
antes de disponibilizá-la a todos, submeterá a mesma aos tutores para que deem suas contribuições
nessa construção. Passando para o próximo item (3), informes PRPI, Prof Kléber passa a palavra para sua
representante: Larissa Pereira, pontua que neste momento não existem novidades. Informa, contudo,
que os trabalhos da PRPI con�nuam e que também estão trabalhando no Seminário de iniciação à
pesquisa, que acontecerá dentro do CONPEEX. Destaca, ainda, as diferenças entre o formato anterior e o
atual, que ocorrerá dentro de uma plataforma específica. Passando para o próximo item (4), informes
PROEC: Prof Kléber abre a palavra para sua representante: Flávia Freire, assinala que no momento
também não existem novos informes. Prof Kléber observa aos presentes, que o PET sempre foi grande
parceiro tanto da PRPI, quanto da PROEC, e que normalmente nesses eventos, tanto os tutores, quanto
os alunos, par�cipam a�vamente das a�vidades desenvolvidas por cada órgão, uma vez que as mesmas
são partes integrantes do tripé de a�vidades do PET. Onde inclusive pela legislação, tanto a Pesquisa,
quanto a Extensão, fazem parte do CLAA. Passando para o próximo, (5) CONPEEX: Prof. Kléber observa
que estão abertas de 10/08 à 04/09 as inscrições para submissão de resumos, e que como ouvinte, irão
até 14/10/2020. Pontua que o CONPEEX este ano será realizado de 19 à 23 de outubro de 2020. Destaca
que após apresentação de sugestões, o PET terá um espaço para Mesa Redonda dentro da Programação
do evento, sendo Mesa Redonda, das 10:30 às 12:30, dia 21/10/2020 e no dia 20, das 10:30 às 12:30 e
das14 às 16:00, espaço para apresentação de pôsteres, do PET MEC. A par�cipação do PET Saúde ficou
definida para outra data. Observa que da mesma forma como foi feito em 2019, quando PET Engali, PET
Enfermagem Goiânia e PET Enfermagem Jataí, organizaram as a�vidades da Mesa Redonda – Definição e
convite dos palestrantes, controle da frequência e suporte no auditório, também este ano o PET
necessitará do apoio dos Grupos. Profª Andreia (PET EMC) solicita que as datas sejam disponibilizadas no
Chat para ajudar na organização dos Grupos. Prof. Kléber informa que enviará os arquivos por e-mail.
Informa também sobre a série de reuniões preparatórias (CONPEEX) que ocorrerão até 10 dias antes do
evento. Profª. Andreia (PET EMC) ques�ona sobre a limitação de par�cipação, já que o PET produz
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trabalhos nas 3 áreas, pesquisa, ensino e extensão. Larissa Santos, PRPI, coloca que o Seminário de
Pesquisa é voltado somente para os alunos que fazem parte dos Programas, PIBID, PIVIC, PROLICEN, não
havendo possibilidade de par�cipação de outras pessoas. Flávia Freire, PROEC, coloca que encaminhou o
mesmo ques�onamento para seus colegas, e assim que �ver uma resposta repassará a todos. Profª
Adriana Régia (PET Engali) coloca que, de acordo com a úl�ma discussão sobre essa questão e,
considerando a fala feita pela Profª Andreia (PET EMC) sobre a necessidade do PET mostrar mais o
trabalho dos Grupos, que isso ocorreria dentro do momento PET. Lembra, ainda, que a Profª Marília (PET
NUT) apresentou ideia de se fazer slides mais curtos, criando assim a possibilidade de todos os grupos
mostrarem seus trabalhos, 3 pelo menos, mas também deixando um espaço de tempo maior para as
discussões. Profa Andreia ques�ona se o aluno poderia mandar o resumo expandido do CONPEEX como
uma publicação dele. Profa Adriana (PET Engali) respondeu acreditar que sim, que poderá. Cada PET
mandaria 3 trabalhos com o nome de todos e faria 3 apresentações. Profª Andreia (PET EMC) coloca que
no caso específico dela, cada aluno do seu Grupo desenvolve uma pesquisa. Logo, são doze pesquisas
diferentes e sem convergência uma com a outra, pergunta se o ar�go ficaria com o nome de apenas um
autor. Prof Kléber afirma que buscará se inteirar mais sobre a questão e então marcará reunião específica
para definir como seriam essas apresentações, tendo em vista essa limitação. Pontua que essa sempre foi
uma das grandes brigas do PET. Afirma, ainda, que uma vez que todos os Grupos atuam de modo a
cumprir esse tripé e produzindo muito. Logo, tudo que se produz deveria ser publicado. Com relação ao
Momento PET, destaca a necessidade de definição da equipe que será responsável pelas a�vidades da
Mesa Redonda ou palestra. Profª Marise (PET ENF Jataí) ques�ona se resumo do CONPEEX é simples.
Profa Adriana Régia (PET Engali) confirma que sim, com limitação de 1000 a 2500 caracteres. Prof Hélio
(PET ENF Goiânia) ques�ona qual seria o teor desse resumo, se seria um relato de pesquisa, de extensão
ou se seria um relato das a�vidades do PET no período de pandemia, questão levantada anteriormente.
Prof. Kléber coloca que conversará com a Profª. Janice (Prograd) pra ver como ficariam essas
apresentações. Profª Marília (PET NUT) pontua que mesmo optando por um formato mais reduzido de
apresentação, o tempo de 2 horas seria muito curto para as discussões. Sugere que seja definido apenas
um trabalho por grupo tutorial. Profª. Andreia (PET EMC) sugere a possibilidade de se conversar com a
Pesquisa, para tentar ao menos uma brecha para os pe�anos poderem apresentar. Prof Kléber observa
que há algum tempo foi ex�nta a categoria em que eram inseridos os trabalhos de pesquisas avulsas, não
vinculadas a nenhum programa. Com a ex�nção, todos os trabalhos que não estão vinculados a ninguém,
não são considerados no CONPEEX. Profª. Andreia (PET EMC) destaca que parceria com PIBIC seria
interessante, pois abriria espaços junto a pesquisadores de outras Unidades, observa que poucas pessoas
conhecem a extensão que o PET faz, e que isso poderia abrir espaço para outras parcerias, o que em sua
opinião, é sempre muito importante dentro da Universidade. Prof Kléber observa que anteriormente o
PET e demais Programas �nham assento na Comissão do CONPEEX, mas que hoje há apenas um
representante da Prograd, e que o mesmo fala por todos. Afirma que diante do momento atual no
evento, não há muito o que se fazer. Profª Marise (PET ENF Jataí) observa que anteriormente, quando se
cadastrava um projeto na extensão, por exemplo, o mesmo era apresentado dentro da categoria
extensão. Profª. Andreia (PET EMC) pontua que com as normas atuais do evento, só o PROBEC e PROVEC
podem par�cipar nessa categoria. Prof. Kléber reitera que a ex�nção da categoria ‘sem vinculação a
programas’, a�ngiu também a extensão. Na sequência, enfa�za a necessidade de se definir a equipe que
organizará a parte do PET no CONPEEX, observando que a composição do mesmo deve ter sempre um
Grupo já experiente pra compor com quem ainda não par�cipou na organização. Profª Adriana Régia
(PET Engali) se voluntariou para compor o grupo, e o PET GEO é sugerido pelo Prof Kléber para compor a
equipe, que ficou então definida com PET Engali e PET GEO. Passando para o próximo ponto da pauta, (6)
ENAPET e ECOPET: Prof. Kléber assinala que maioria das discussões tem apontado que ECOPET está
perdendo grande oportunidade para realizar um evento com par�cipação maciça dos programas.
Acredita que apoio técnico para isso o evento teria, já que a UNB teria plenas condições de criar salas
maiores para as necessidades do evento. Profª. Adriana Régia (PET Engali) informa que houve a abertura
de mais 90 vagas, mas que também essas já se esgotaram. Afirma que a Organização pretende fazer os
encontros apenas pelo “meet” para manter as discussões, que segundo ela, é a marca registrada dos
encontros do PET. Assinala que se a Organização optar em fazer o evento pelo RNP, caberia todos que
es�vessem inscritos, mas que pela caracterís�ca do RNP, apenas transmissão, o uso da palavra ficaria
restrito aos palestrantes e aos membros da mesa. Prof Kléber afirma acreditar que mesmo com o RNP
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seria possível fazer as discussões. Prof Hélio (PET ENF) assinala que para as discussões, poderiam
acontecer salas menores, como é feito na UFG. Prof. Ronan (PET GEO) desabafa que ECOPET e ENAPET
tem se revelado uma lás�ma. Uma vez que existe capacidade técnica para a realização do evento com
par�cipação muito maior que na forma presencial e, portanto, a resistência demonstrada até aqui, lhe
parece ser meramente ideológica. Quanto a transmi�r, acredita que deveriam sim transmi�r, mesmo que
não houvesse possibilidade de par�cipação nas discussões. Assinala que dessa forma, os Grupos estariam
pelo menos à par dos acontecimentos. Assevera que muitos par�cipam de eventos mas não fazem e nem
vão fazer perguntas, outros por sua vez, já monopolizam as discussões, seja o evento presencial ou
online. Dessa forma, destaca que o CLAA precisa �rar uma posição de pedir para que a Comissão
Organizadora reveja esse posicionamento, para que façam uma transmissão que possibilite maior
par�cipação. Inclusive aproveitando esse momento, onde os par�cipantes não teriam gastos nem com
alojamento, nem com transporte, nem com alimentação, e que seria uma grande oportunidade para
todos os pe�anos da Universidade par�ciparem. Outro ques�onamento apresentado pelo Prof. Ronan,
diz respeito às diferenças entre o PET MEC e o PET Saúde. Prof. Kléber explica que o que chamamos PET
MEC é o nosso PET, vinculado ao Ministério da Educação, e o PET Saúde, vinculado ao Ministério da
Saúde. Destaca que embora o PET Saúde seja vinculado a UFG, a Prograd faz apenas a Seleção de tutores
e de bolsistas, sob coordenação do Prof. Kléber, com a gestão das ações de saúde ficando com a
Secretaria Municipal de Saúde, mas que poderia ser também com Secretaria Estadual de Saúde. Destaca
que a outra diferença, é que todos os editais são por tempo determinado, normalmente de 2 anos.
Atualmente a Coordenadora Geral é Ana Lúcia, da SMS, que também faz a interlocução com Brasília.
Dando sequência ao ponto em discussão, Prof Kléber pergunta se alguém está à par das datas do ECOPET.
Profa Adriana Régia (PET Engali) informa que o evento ocorrerá nos dias 03 e 04/10 e depois dias 10 e
11/10/2020. Prof Kléber coloca em discussão o ponto levantado pelo Prof Ronan. Profª Le�cia (PET BIO)
observa que quando se transmite via youtube, tanto os inscritos como quem não conseguiu fazer a
inscrição poderá assis�r. Prof Kléber assinala que pelo seu entendimento, quem fez inscrição poderá
entrar na sala de discussão e poderá pedir a palavra. E quem vai assis�r pelo Youtube, só poderá assis�r.
Prof Ronan destaca que seu entendimento é o mesmo. Coloca que a ampliação do acesso do número de
par�cipantes só depende deles. Considera, porém, que a Comissão Organizadora talvez queira dosar os
par�cipantes, controlando quem dará contribuições, ou não, às discussões. Mas defende que apesar
disso, todos deveriam ter acesso às apresentações. Prof José Pedro (PET LII) pergunta se haverá
cer�ficados para quem assis�r. Prof. Ronan pontua que deveria ter cer�ficado sim. Como eles farão isso,
seria necessário discu�r com eles. Após discussão, Prof Kléber coloca a questão levantada em votação.
Aprovada. Profa Adriana Régia (PET Engali) destaca a necessidade de se saber o quan�ta�vo dos pe�anos
da UFG que conseguiram fazer inscrição, até mesmo para embasar a moção. Prof Kléber assinala que, já
que a sugestão da moção par�u do Prof Ronan (PET GEO), então ele e o Prof José Pedro (PET LII) ficarão
responsáveis por levantar o quan�ta�vo de alunos da UFG que conseguiram fazer a inscrição e, também,
por elaborar a minuta que, depois de subme�da ao CLAA, será encaminhada. Passando para o próximo
item, Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01) PET Ciências Biológicas:
Ad referendum pela Pró Reitoria de Graduação do desligamento de Paulo Henrique Pereira da Silva, como
voluntário, a par�r de 01/07/2020; (02) Grupo PET Enfermagem Goiânia: Ad Referendum pela Pró
Reitoria de Graduação do desligamento de Gabrielly Stefany Loiola Cabral, Kamyla Costa Oliveira e
Amanda Karoliny Ferreira Gomes, como bolsistas, a par�r de 03/08/2020, e a inclusão de Yasmin Ohanna
Pires Luz, Jéssica de Oliveira Montebello e Gabriel Sousa de Oliveira, como bolsistas, a par�r de
04/08/2020; (3) Grupo PET Enfermagem Jataí: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação do
desligamento de Wigney Junior Carvalho Gonzaga, como bolsista, a par�r de 30/06/2020, e a inclusão de
Ísis Rodrigues de Souza e de Tayla Romera Fonseca, a par�r de 01/07/2020, e de Giovanna Araújo
Michelson, a par�r de 01/08/2020; (04) Grupo PET Engenharias, Conexões de Saberes: Ad Referendum
pela Pró Reitoria do desligamento de Sérgio Caetano Júnior, como bolsista, a pedido, a par�r de
29/07/2020 e a inclusão de Lucas Souza Braz, como bolsista, a par�r de 30/07/2020, aprovado no edital
01/2020, desligamento de Douglas Rodrigues Bessa, como bolsista, a par�r de 04/08/2020, e a inclusão
de Alex Carrijo Guimarães, como bolsista, a par�r de 05/08/2020, e a aprovação do Processo Sele�vo
para seleção de bolsistas, edital 02/2020; (5) PET LII: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação,
desligamento de Ana Rosa Ribeiro Salvador e Rômulo Tsereruo, como bolsistas, a par�r de 31/07/2020, e
a inclusão de Tamakorawygi Tapirapé e Francisco Lino Lopes Geronimo Guajajara, como bolsistas, a par�r
de 03/08/2020, aprovados no Edital 01/2020, e o desligamento de Raimar Ronkrainon Canela, como
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bolsista, a par�r de 03/08/2020; (6) Grupo PET Nutrição: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação
do desligamento de Luan Miranda de Godoy, como bolsista, a par�r de 30/07/2020, e a inclusão de
Bruna Vieira Régis, como bolsista, a par�r de 31/07/2020, classificada no Edital n° 01/2019, de 23 de abril
de 2019, e aprovação do desligamento de Mariana Mar�ns Moreira, como bolsista, a par�r de
07/08/2020, e a inclusão de Júlia Siriano de Melo, como bolsista, a par�r de 10/08/2020, aprovada no
edital 01/2019, de 23 de abril de 2019; (7) Grupo PET Engali: desligamento dos discentes Ana Cris�na
Souza de Jesus Paiva, Marcelo Felipe da Costa Mendes e de Márcia Cris�na da Silva, como bolsistas, a
par�r de 14/08/2020 e a inclusão das discentes Adrielly Rodrigues Noleto, Aline Alves de Oliveira
Machado e Lorrany Peregrine de Rezende, como bolsistas. Aprovado por unanimidade. Passando para o
Item (8) outros assuntos: Prof José Pedro (PET LII) relata dificuldades que vem tendo para alteração de e-
mail de aluno cadastrado no SIGAA, que é diferente do cadastrado no SEI, e que o problema já se arrasta
por algum tempo. Pede ajuda à Coordenação para solucionar o problema. Prof Kléber orienta que envie
e-mail com detalhes do problema para Coordenação para que possamos intervir no caso. Prof Ronan (PET
GEO) observa que PET ENF Goiânia, completou neste mês 25 anos de existência, parabenizando o grupo.
Sugere, ainda, que poderia ter uma menção à data na página da Prograd. Prof. Hélio (PET ENF) relata que
o Grupo promoveu um encontro para comemorar a data, inclusive contando com a presença da ex-
tutora, Profa Maria Alves, que foi a precursora do Programa de Educação Tutorial na Enfermagem. Prof
Kléber asinala que entrará em contato com Prof Israel para ver possibilidade de colocar na página da
Prograd menção à data. Não tendo mais nenhum outro assunto a discu�r, 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
06/11/2020, às 09:43, 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 06/11/2020, às 10:07, 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 09/11/2020, às 19:22, 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�, Vice-Coordenador, em 09/11/2020,
às 22:29, 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
10/11/2020, às 13:22, 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 11/11/2020, às 15:09, 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 KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA, Discente, em
19/11/2020, às 21:14, 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 20/11/2020, às 10:13, 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 Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 27/11/2020, às 13:57, 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 Lee Chen Chen, Professora do Magistério Superior, em
15/01/2021, às 15:43, 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 SAMANTHA JULIA CARVALHO LOPES, Discente, em
19/02/2021, às 15:45, 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 1661173 e
o código CRC 97E951BB.
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