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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 007/2020 - 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 18 de setembro de 2020,
com os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação das atas das reuniões anteriores; (2) Página PET Prograd;
(3) Relatório Consolidado; (4) Informes PRPI; (5) Informes PROEC; (6) CONPEEX, Jornadas AUGM; (7)
ENAPET e ECOPET; (8) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (9) Outros
assuntos. Às dez horas do dia 18 de setembro de dois mil e vinte, na sala virtual de link:
https://meet.google.com/ncm-tvbe-qwa, 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, Luizmar Adriano Júnior,
representante da PRPI, Flávia Magalhães Freire, representante da PROEC, Profª. Marise Ramos de Souza,
(PET Enfermagem Jataí), titular, e Profª Andreia Aoyagui Nascimento, (PET EMC), suplente, representantes
dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa Silva, (PET MAT), Karen Myllene Lima
de Oliveira (PET GEO), Samantha Júlia Carvalho Lopes (PET NUT) e Maria Eduarda Felque de Oliveira
(PET ENGALI); presença das tutoras, Profª Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI) e Profª Marília
Mendonça Guimarães (PET NUT) e, das petianas, Anna Lyvia da Silva, Giovanna Araújo Michelson, Maria
Júlia Silva Paraguassu, Mariane Cordeiro e Castro, Mariane Fernandes Assis, Larissa Huther, Letícia Assis,
Liandra Gomes Ferreira, Isabela Macedo Cabral, Isabella Cristina Batista Camargo, Ísis Rodrigres de Souza
e Tayla Romera Fonseca, (PET ENF Jataí), Carolina Machado Freitas, (PET BIO), Aline Alves de Oliveira
Machado, Isac Oliveira Leite, Lanna Luiza Sousa Sena e Kamilla Oliveira Neris (PET EngAli); Vinicius
Faria Costa Mendanha, (PET EMC). Presença, ainda, da Profª Cristiane José Borges, (PET Enfermagem
Jataí). 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 continuidade aos pontos de
pauta passando para o Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 14/08/2020, Prof Kléber pede desculpas ao
grupo e informa que em virtude de problemas de máquina, que não afetam apenas os alunos, a mesma será
encaminhada posteriormente e apreciada na próxima reunião. Em seguida passa para o item (2) Página do
PET: Prof. Kléber informa sobre as ações que continuam sendo feitas na página do PET na Prograd. Em
seguida passa a palavra ao Técnico em Assuntos Educacionais, Francisco Antônio de Castro, para que
apresente suas considerações sobre as ações até aqui implementadas. Francisco de Castro, reitera que o
trabalho desenvolvido está alinhado com política da Universidade sobre institucionalização das
comunicações, conforme instruções do ofício SEI 23070.012551/2019-14,
ttps://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 institucional para comunicação na UFG”, encaminhado pela
SeTI/Cidarq, em 05/06/2019, que por sua vez está alinhada com as recomendações dos principais órgãos de
controle externo, como a CGU - Controladoria Geral Da União e TCU – Tribunal de Contas da União,
quanto à necessidade da adoção de práticas de transparência ativa – que é a disponibilização espontânea de
dados, sem que haja solicitação ou provocação para tal - com a publicização de todas as ações desenvolvidas
na seguinte ordem: primeiramente na página oficial e, depois, nos outros meios que julgar pertinentes. Profª
Andreia, (PET EMC), pergunta se as atas do CLAA também serão publicadas na página do PET Prograd.
Prof Kléber, destaca que a intenção é tornar público tudo aquilo que for possível, buscando assim atingirmos
o máximo de transparência em todas as nossas ações. Observa que com relação ao documento a ser
encaminhado às Unidades Acadêmicas solicitando a disponibilização de página nos sites das unidades,
assinalando a necessidade de respaldo da Pró Reitoria de Graduação para esse fim, pois na sua opinião esse
documento precisa sair da Prograd. Coloca que neste momento a Profa Jaqueline está de férias, mas assim
que ela retornar discutirá a questão com ela. Observa que publicações do PET feitas de forma aleatória, como
às vezes acontece, não atendem as necessidades de cada programa. Cita exemplos do PET EMC e PET
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EngAli, como programas que tem suas páginas e que fazem as publicações e atualizações. Já pensando
inclusive a questão da disponibilização dessas páginas como elementos que nos resguardem no caso de uma
auditoria no futuro por parte dos órgãos de controle. Prof Kléber aproveita o tema em discussão e já entra no
próximo ponto da pauta, (03) Relatório Consolidado, informando sobre programas em algumas regiões que
tiveram bolsas cortadas em razão de não terem encaminhado o relatório consolidado. Destaca que no caso da
UFG, o Relatório foi encaminhado dentro do prazo, porém sem a certidão de ata, apenas com o ad
referendum do CEPEC – Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, além parecer da relatora do
processo – justificando não ter passado na reunião, em razão da reformulação do Conselho – no dia 11/09 a
ata foi assinada e no dia 14 a SOC – Secretaria de Órgãos Colegiados, a encaminhou ao Prof Kléber, que de
imediato também a enviou para o Gestor SIGPET. Profa Marise informa que tem bolsistas que ingressaram
em julho e pergunta se tem alguma notícia sobre o pagamento dessas bolsas atrasadas. Prof Kléber destaca
que situação de atrasos eram inéditos até então, e que começaram com o novo governo. E que segundo ele
soube, decorreram de problemas de cadastro no FNDE e em função disso, as bolsas começaram a cair com
mais atraso. Disse acreditar que como foram depositadas hoje, pode ser que as que estavam em atraso
também tenham sido pagas. Prof Kléber solicita aos tutores checarem se todos os bolsistas receberam e, em
caso contrário, encaminhar e-mail para ele com a relação desses alunos para providências junto ao Gestor
SIGPET. Passando para o próximo item, (4), informes PRPI: Prof Kléber abre a palavra para o representante
da Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação: Luizmar Adriano informa sobre a 7ª OEU – Olimpíada de
Empreendedorismo Universitário, cujas inscrições irão até 22/09/2020, e tem como objetivos disseminar a
cultura empreendedora e também a competência empreendedora na comunidade universitária, o evento está
dividido em três categorias: Negócio Inovador, Negócio de Impacto e a categoria Ação Social. Todas
concorrem à premiações em dinheiro, do primeiro ao terceiro lugar. Informa, ainda, sobre o Seminário de
Iniciação Científica que tradicionalmente ocorre junto com o CONPEEX, cujas inscrições irão até
25/09/2020. Prof Kléber agradece e coloca que desde a reunião passada, visto que era algo que o
incomodava, já algum tempo, e por isso foi colocado a participação da PRPI e PROEC e seus respectivos
informes como pontos de pauta. Passando para o próximo item (5), informes PROEC: Prof Kléber abre a
palavra para a representante: Flávia Freire assinala que no momento não existem novos informes, dado que
todas as atenções agora estão voltadas para o CONPEEX. Prof Kléber agradece e já entra no próximo ponto
de pauta (6) CONPEEX, : Prof. Kléber relata que o PET teve 35 trabalhos inscritos no CONPEEX, observa
que orientações para o evento tem sido discutidas mais com a equipe que está à frente dos trabalhos, Profª
Adriana Régia, PET EngAli, Prof Ronan Eustáquio, PET GEO, e Profª Andreia Ayoiagui, PET EMC.
Informa que preparatórios para o evento já foram todos providenciados, aproveita para agradecer aos
professores Adriana, Andreia, Ronan, Hélio e Francisco de Castro, que se ofereceram para atuar como
avaliadores dos artigos/resumos do PET submetidos ao CONPEEX além do Prof Kléber. Dentro do mesmo
ponto, Prof Kléber informa também sobre o Edital da AUGM deste ano, que ocorrerá de 27 à 29/2020 e que
desta vez não teve reserva de vaga por área, como nos editais anteriores. As inscrições irão até 21/09/2020 e
lembra à todos que tem trabalhos prontos para se inscreverem, pois o PET sempre teve vários trabalhos não
só selecionados, como também premiados, na AUGM. Acredita que exclusão de áreas com reserva pré
definidas, mesmo este ano o evento sendo online, tenha a ver com custos. Profª Marise (PET Enfermagem
Jataí) pergunta se este ano a avaliação dos artigos de Jataí seriam feitos por Goiânia, como era anteriormente.
Informa que tem artigo pronto e que prefere priorizar a AUGM pois é um evento internacional. Prof Kléber
informa que não tem informação sobre a avaliação dos trabalhos de Jataí na AUGM, uma vez que Jataí agora
é UFJ, o que impactou até no CONPEEX. Mas que naquilo que se refere às atividades do PET no
CONPEEX, Jataí, Urutaí, Itumbiara e Anápolis que são Instituições que só tem um Grupo PET, poderão
participar. Mesmo porque essa participação é uma forma de fortalecer o PET como um todo. Profa Adriana,
PET EngAli, relata dúvidas quanto a parte final do trabalho de avaliação dos artigos, onde no tutorial estava
indicado para não marcar o formato do trabalho e ela marcou. Relata que muitos alunos tem recebido e-mail
falando de pôster. Surgindo assim, as muitas dúvidas, se é pôster ou se é oral. Prof Kléber pontua que não há
com o que se preocupar pois posteriormente serão encaminhadas as informações de como serão as
apresentações dos trabalhos. Passando para o próximo de pauta, (7) ENAPET e ECOPET: Prof. Kléber
assinala não tem nenhuma informação e coloca que não sabe se alguém tem alguma novidade para
compartilhar. Profª Adriana Régia relata que os dois eventos este ano estão muito confusos. Relata que eles
tem colocado muita coisa no Instagram, mas que ninguém fala nada, criaram até um blog do ENAPET no
Youtube. Já quanto ao ECOPET, lembra está marcado, será daqui a 15 dias, que será nos dois finais de
semana. Informa que abrirão vagas para GDT na segunda-feira. Maria Júlia Paraguassú, bolsista do PET
Enfermagem Jataí, informa que sobre o ENAPET os organizadores fizeram uma live na semana passada, e
que além dessa, aconteceram outras. Informaram que ainda não tem data definida para inscrições, mas que
estão aguardando os eventos regionais acontecerem primeiro, para depois definir a data. Encaminharam
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também um formulário para quem submeteu trabalho, dando opções para continuar ou alterar o mesmo e
cujas respostas serão recolhidas até dia 28/09. Passando para o próximo item (08), Edital de seleção,
substituição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01) Grupo PET Engali: desligamento do discente Rafael
de Castro Lisboa, como bolsista, a partir de 17/09/2020 e inclusão de Alexandre da Silva Teixeira, como
bolsista, a partir de 18/09/2020; (02) Grupo PET Engenharias, Conexões de Saberes: desligamento, à pedido,
do discente Rodrigo Gonçalves Souza, como bolsista, a partir de 16/09/2020; (3) Grupo PET Vila Boa: Ad
referendum pela Pró Reitoria de Graduação, Edital de Seleção de Bolsistas, 01/2020; (04) Grupo PET MAT:
Edital de Seleção de Bolsistas, 01/2020; (5) Grupo PET NUT: Edital de Seleção de Bolsistas, 01/2020; (6)
Grupo PET Ciências Biológicas: desligamento de Talita Alves Mangini, como voluntária, a partir de
17/09/2020. Profa Marília, PET NUT, falando sobre o seu edital, pergunta aos demais tutores qual a melhor
forma para envio do vídeo. Pensaram que o candidato compartilhasse o vídeo pelo drive, pois tentaram
outras ferramentas e não estava carregando. Carolina, PET BIO, informa que também usaram o drive e que
foi a melhor opção que encontraram. Prof Kléber informa que PET EMC fez pelo meet. Maria Eduarda
Felque, PET EngAli, acrescenta em sua fala que também na seleção que fizeram, pediram um vídeo de até
um minuto, onde deveriam apresentar uma ideia inovadora sobre o PET, terminando com avaliação por
banca, via meet. E pra facilitar contato com candidatos, foi criado grupo específico no whatsapp. Profª
Marília agradece todas as contribuições e também ao PET Enfermagem Goiânia, por ter disponibilizado um
petiano para compor a banca. Após discussões do grupo, item foi aprovado por unanimidade. Passando para
o Item (9) outros assuntos: A discente Kamilla Neris, faz convite a todos para participarem da segunda
maratona entre PETs do Estado de Goiás. Será realizado dia 30/09/2020, a partir das 16:30h. Foi enviado
mensagem no Instagram de todos os PETs, convidando à todos. Profa Marília, PET NUT, pede mais
informações sobre o evento. Kamilla Neris explica que foram feitas adaptações das brincadeiras e atividades
presenciais para serem feitas de forma online. 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
06/11/2020, às 09:45, 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 06/11/2020, às 10:08, 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 19:21, 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 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 21:17, 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
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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.

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 1661183 e
o código CRC 1EFD8403.
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