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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 008/2020 - 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 16 de outubro de 2020, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação das atas das reuniões anteriores; (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 16 de outubro de dois mil
e vinte, na sala virtual de link: h�ps://qng-xrhs-ayb, 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 Bene�, representante Prograd, Luizmar
Adriano Júnior, representante da PRPI, Profª Le�cia de Almeida Gonçalves (PET BIO), �tular, da Profª.
Marise Ramos de Souza (PET Enfermagem Jataí), �tular, do Prof Hélio Galdino Júnior (PET ENF Goiânia),
Suplente, representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa Silva (PET
MAT), Karen Myllene Lima de Oliveira (PET GEO) e Samantha Júlia Carvalho Lopes (PET NUT); presença
das tutoras, Profª Adriana Régia M. de Souza (PET ENGALI) e Prof Ronan Eustáquio Borges (PET GEO) e,
dos pe�anos, Alexandre da Silva Teixeira, (PET EMC); Giovanna Araújo Michelson, Maria Júlia Silva
Paraguassu, Mariane Fernandes Assis, Le�cia Assis, Liandra Gomes Ferreira, Isabela Macedo Cabral, Ísis
Rodrigres de Souza e Tayla Romera Fonseca, (PET ENF Jataí); Carolina Machado Freitas, (PET BIO), Adrielly
Rodrigues Noleto, Aline Alves de Oliveira Machado, Eduardo Braúno de Sousa, Lanna Luiza Sousa Sena,
Lorrany Peregrine de Rezende e Kamilla Oliveira Neris (PET EngAli); Presença, ainda, da Profª Cris�ane
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
con�nuidade aos pontos de pauta passando para o Item 1 – Aprovação das atas das reuniões de
14/08/2020 e 18/09/2020. Prof Kléber coloca em discussão, aprovadas por unanimidade. Em seguida
passa para o item (2) Página do PET: Prof. Kléber informa sobre as ações que con�nuam sendo feitas na
página do PET na Prograd, destacando que encaminhará aos grupos a versão atual dos seus respec�vos
regimentos internos e, caso tenha ocorrido mudanças, informar para que possam ser discu�das e
aprovadas no CLAA e, após a aprovação, seriam publicadas na página. Em seguida passa a palavra ao
Técnico em Assuntos Educacionais, Francisco Antônio de Castro, que destaca que o obje�vo inicial do
trabalho, que era fazer a reformulação e atualização da página, está pra�camente concluído, observando
que de agora pra frente, as mudanças serão apenas de complementação e/ou atualização das
informações já postadas, como por exemplo, as atas e os regimentos internos de cada Grupo. Prof Kléber
destaca que quanto a interlocução com as unidades acadêmicas para disponibilização de páginas próprias
aos grupos que ainda não as tem, que, com a pandemia, vem tendo dificuldades para conseguir falar com
a Gestão Superior na Prograd, e que por isso ainda não tem uma resolução desse encaminhamento. Prof
Hélio (PET ENF Goiânia) pergunta se ocorrendo a disponibilização de páginas na Prograd, não haveria
mais necessidade das páginas nas Unidades Acadêmicas. Prof Kléber responde que a página PET na
Prograd seria somente para publicação dos documentos produzidos pelo CLAA e pelos grupos, como atas
de reunião, calendários, regimento dos grupos. Passando para o próximo item, (3), informes PRPI, passa a
palavra ao seu representante: Luizmar Adriano informa sobre o Seminário de Iniciação Cien�fica, dentro
do CONPEEX, e convida todos para par�ciparem, bem como conhecer e também votar nos trabalhos
expostos, informa que inclusive haverá premiação para os trabalhos mais votados. Informa também
sobre o lançamento no úl�mo dia 15/10/2020, do LAMCAD – laboratório mul�usuário de computação de
alto desempenho – que colocou a UFG entre as principais ins�tuições de pesquisa do país dotadas deste
recurso, que poderá alavancar diversas pesquisas dentro da Universidade. Prof Kléber pontua que esteve
pres�giando o lançamento do LAMCAD, que conta com o professor Sigeo Kitatani, da EMC, integrando o
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projeto. Reitera que com o lançamento dessa nova estrutura a UFG dá um grande passo rumo a
computação de alto desempenho. Por úl�mo, Luizmar informa sobre a página do CEI (Centro de
Empreendedorismo e Incubação) e solicita que acessem, conheçam e divulguem a página do Centro e as
diversas a�vidades oferecidas. Informa, ainda, que o CEI está com edital aberto para seleção de bolsista.
Passando para o próximo item, (4), informes PROEC: Prof Kléber informa que a representante jus�ficou
ausência. Passando para o próximo item (5), CONPEEX: Prof Kléber destaca que já na semana seguinte
inicia o evento, e cuja abertura será pela manhã. Destaca que a mesa redonda e as duas salas para
apresentação dos trabalhos de cada grupo já estão reservadas. E que quanto aos trabalhos e as
orientações para o evento já foram passadas aos tutores, como as salas, os links e o formato das
apresentações. As apresentações serão slides com tempo máximo de cinco minutos para cada discente.
Relata sobre ocorrência trabalho que foi cadastrado em duas categorias diferentes. Orienta que o aluno
apresente apenas na categoria ‘extensão’. Profª Marise (PET ENF Jataí) ques�ona se na mesa redonda
par�cipam todos os grupos PET, inclusive os fora da UFG. Prof Kléber informa que sim, que a par�cipação
na mesa redonda é aberta à todos, tanto para assis�r, quanto para as perguntas. Passando para o
próximo ponto de pauta (6) ENAPET e ECOPET: Prof Kléber destaca que em virtude de sua agenda de
compromissos extremamente apertada no período, não conseguiu par�cipar do ECOPET. Em seguida,
manifestou ainda sua contrariedade com fala feita por um tutor durante o evento e que, segundo ele,
não acrescenta em nada na defesa e valorização do PET no Brasil. Na sequência, responde pergunta da
bolsista Lanna (PET EngAli) sobre a ordem das apresentações dos trabalhos no CONPEEX, pontuando que
a ordem é aquela publicada pelo evento. Em seguida abre a palavra para discussão. Profª. Marise Ramos
(PET ENF Jataí) destaca que no ECOPET par�cipou do minicurso do CLAA, tendo colocado no Whatsapp
do grupo dos tutores as discussões e principais encaminhamentos, tais como a mudança no Sistema
SIGPET, entre outras. A pe�ana, Maria Júlia Paraguassu (PET ENF Jataí) destaca que esse foi o segundo
ENAPET do qual par�cipou, e que embora o evento online não tenha �do o mesmo nível de interação
que o evento presencial, considera que o evento conseguiu cumprir o obje�vo de fazer as discussões,
mesmo havendo repe�ção de algumas temá�cas, que considera ocorrer em virtude do ingresso de novos
pe�anos nos grupos pelo Brasil. Profª Adriana Régia (PET EngAli) destaca que se surpreendeu com o
evento, pois na sua opinião, e a despeito das inúmeras tensões e confusões iniciais causadas pela
comissão organizadora, com abertura e fechamento de inscrições e outras situações que foram
acontecendo, considera que apesar de tudo isso, o evento foi bom e, conseguindo inclusive superar suas
expecta�vas. Ressalta que gostou do encontro de tutores, do GDT do qual par�cipou e também da
Assembleia final; onde segundo ela, nos eventos presenciais, os par�cipantes costumam ir embora, no
online teve um bom número de par�cipantes. Segundo ela, a mesma foi dividida em dois momentos
dis�ntos: síncrona e assíncrona. Concorda com o apontamento feito pela pe�ana Maria Júlia (PET ENF
Jataí), sobre a repe�ção de temas que ocorrem por conta da renovação dos grupos. Destaca ainda, que
uma temá�ca que deve vir muito forte para os grupos é a questão das minorias. Citando como exemplo,
a abertura de vagas nos editais dos grupos PETs para lgbtqi+, ou ainda, promover eventos que incluam
essa categoria e também os indígenas. Citou como fato nega�vo, a fala de um tutor em um GDT que
repercu�u bastante no evento, onde o mesmo disse que não iria fazer nada durante a pandemia e
recomendava também que todos não fizessem nada. Para Profa Adriana, essa fala não foi boa, pois
segundo ela, não existe momento bom para brigar, e que, principalmente no momento atual, muito
menos ainda. Destaca que se por um lado a situação esteja ruim, por outro, as bolsas dos alunos e
também dos tutores tem sido pagas. Profª. Marise Ramos (PET ENF Jataí) destaca que no GDT do CLAA,
um dos pontos de pauta discu�dos foi solicitar ao MEC que nesse ano invés de custeio, seja capital. Uma
vez que no momento atual, as maiores necessidades dos grupos é justamente a compra de
computadores, luminárias e outros equipamentos para o desenvolvimento das a�vidades remotas do
PET. A discente Mariane Assis (PET ENF Jataí) destaca que como este foi seu primeiro ECOPET, não �nha
uma referência anterior para comparação, e que no seu caso a referência imediata para comparação foi o
INTERPET, do qual par�cipou no início do ano. Considera que a organização do ECOPET foi boa, porém
acredita que as discussões das assembleias foram prejudicadas por falhas de internet ou mesmo falhas
dos equipamentos, informando que no seu caso, par�cipou usando o seu celular. Aponta ainda que no
evento online a atenção do par�cipante não é a mesma que num evento presencial. Prof Kléber relata
manifestação da pe�ana Carolina Machado Freitas, sobre a par�cipação dela no ECOPET, informando que
suas impressões também convergem para as de outros par�cipantes sobre a falta de interação no evento
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online. Destaca ainda que os GDTs �veram discussões importantes. Prof Kléber reitera sobre a
manifestação nega�va do tutor sobre não fazer nada, lembrando que dentre as muitas cobranças que
todos os grupos precisam cumprir é justamente ter produção para jus�ficar o pagamento das bolsas.
Observa que uma das primeiras penalidades é a suspensão das bolsas, mas  que pode chegar inclusive a
ex�nção do grupo. Na sequência, informa que as inscrições do ENAPET abrirão no dia 18/10/2020.
Eduardo Braúno (PET EngAli) informa que as inscrições do ENAPET abrirão no dia 18/10/2020, e é para
quem apresentará trabalhos, observando que foi solicitado ainda, que fosse feita essa confirmação até
hoje (16/10), no lote específico, ficando para dia 18/10 apenas a abertura das vagas. Passando para o
próximo ponto de pauta (7), Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01)
Grupo PET EngAli: Edital 02/2020 de Seleção de não bolsistas, com 6 (seis) vagas. Prof Kléber aponta que
não viu no edital os critérios para desempate, sugerindo assim, a inserção dos mesmos no regramento do
processo sele�vo. Profª Adriana Régia (PET EngAli) assinala que esse ponto passou ba�do, mas que
providenciará a inserção dessa regra no edital; (02) Grupo PET BIO: ad referendum pela Pró reitoria de
Graduação, desligamento, à pedido, de Josellâne Silva Pires, como voluntária, a par�r de 04/10/2020, em
virtude da mesma ter sido selecionada no Edital de Residência Pedagógica. Após as discussões pelos
presentes, item aprovado por unanimidade. Passando para o próximo item, (8) outros assuntos: Prof
Kléber inicia fala a par�r da colocação feita pela Profª Marise (PET ENF Jataí), que ques�ona se já
definimos a data para preenchimento dos relatórios de planejamento. Prof Kléber informa que não, que
ainda não temos essa data, mas lembrou que o que ficou combinado anteriormente, era de tentar passar
esses relatórios até a úl�ma reunião de dezembro, do CLAA, marcada para 11/12/2020. Informa que a
ideia é enviar os relatórios antes, para que sejam feitos os encaminhamentos aos respec�vos relatores. E,
assim, caso haja alguma sugestão de alteração, ficaria bem mais tranquilo para se fazer. A discente Karen
Myllene (PET GEO) informa que seu grupo está realizando um sarau virtual em homenagem aos
professores que ocorrerá entre os dias 15 a 21/10/2020. Informa que nas edições presenciais sempre
buscaram homenagear um professor ou professora, mas que em razão da pandemia e do distanciamento
social ora imposto, optaram por fazer o evento por meio do instagram do grupo. O obje�vo da
homenagem é valorizar e inspirar a caminhada de futuros professores. O evento contou com a produção
de vídeos com depoimentos de alguns professores. Na sequência, agradece a par�cipação e colaboração
dos professores Israel Elias Trindade, Pró-Reitor Adjunto de Graduação da UFG, e ao Prof. Kléber Mendes
de Figueiredo, Interlocutor do PET UFG e Prof da EMC, por suas contribuições ao evento. Finaliza sua fala
agradecendo aos presentes e convidando à todos para acessar a página do PET GEO, e assis�r aos
depoimentos. Prof Kléber coloca que já acessou a página uma vez e que acessará novamente. Profª.
Marise Ramos (PET ENF Jataí) pontua que sabe dos esforços que o Prof Kléber tem feito no sen�do de
tentar normalizar os pagamentos das bolsas em atraso em alguns grupos, mas destaca que quer deixar
registrado que o seu PET ainda vem tendo problemas com bolsas, onde algumas pe�anas cadastradas em
julho e agosto receberam apenas a bolsa deste mês, mas as bolsas dos meses anteriores não foram
pagas. Prof Kléber solicita que os grupos que con�nuam tendo problemas de atraso de bolsas que
enviem via e-mail a relação detalhada dos alunos e dos meses com pendências. Destaca que o Pró-Reitor
Adjunto sempre faz o print de tela das bolsas que ele autoriza, facilitando assim a cobrança dos meses
em atraso. Considera que esses problemas não eram para estar acontecendo. Pontua ainda sobre as
dificuldades que vem tendo de se falar com o contato em Brasília, a Sra Cris�ana, que por conta da
pandemia, também parece estar em trabalho remoto. Relata ainda sobre problemas causados pela
mudança no Sistema, observando que o grupo PET da UEG teve grandes problemas para conseguir
autorizar as bolsas, pois como a Profa Cibele �nha vencido seu prazo de seis anos e já �nha sido
desligada, com muito custo, conseguiram cadastrar a nova tutora e assim finalmente autorizar as bolsas.
Prof Kléber responde ques�onamento da Profª Adriana Régia (PET EngAli) sobre possíveis alterações no
relatório, destacando que aquilo que foi planejado, mas não foi executado, precisa ser subs�tuído por
outra a�vidade ou, caso não seja possível subs�tuir, precisa jus�ficar o porque. Já quase no final da
reunião, Profª Adriana Régia (PET EngAli), retornando ao item ECOPET, coloca fala proferida pelo Prof.
Mário Brasil, de que o governo teria contratado uma consultoria com o obje�vo de fazer um
levantamento minucioso nos grupos PETs do Brasil, com vistas a efetuar cortes dentro do Programa, e
que, segundo o Prof Mário, esses cortes ainda não aconteceram porque ainda não encontraram nada de
errado. Prof Kléber destaca que a situação hoje é sim de preocupação, mas que com relação a UFG ainda
está rela�vamente tranquilo, pois temos sempre buscado cumprir todas as exigências dos Gestores do
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PET. 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
27/11/2020, às 09:49, 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
27/11/2020, às 13:40, 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 27/11/2020, às 17:25, 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 KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA, Discente, em
11/12/2020, às 12:21, 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 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.

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
22/02/2021, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 22/02/2021, às 19:26, 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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