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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 009/2021 - PROGRAD

                                                                                  ATA DE REUNIÃO Nº 009/2020- CLAA 

 

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 20 de novembro 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) Edital de seleção tutor PET MAT (6) ENAPET; (7) Edital de
seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (8) Outros assuntos. Às dez horas do dia 20
de novembro 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, Larissa Santos Pereira, representante da PRPI, Flávia M. Freire, representante da PROEC, Profª.
Le�cia de Almeida Gonçalves (PET BIO), �tular, Profª. Marise Ramos de Souza (PET Enfermagem Jataí),
�tular, Profª Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), e do Prof Hélio Galdino Júnior (PET ENF Gyn),
Suplentes, representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Karen Myllene Lima de Oliveira (PET
GEO), Samantha Júlia Carvalho Lopes (PET NUT) e Alexandre da Silva Teixeira (PET EngAli); presença da
tutora, Profª Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), e dos pe�anos Oswaldo Severino Botelho Neto (PET
Vila Boa), Giovanna Araújo Michelson, Maria Júlia Silva Paraguassu, Mariane Cordeiro e Castro, e Le�cia
Assis, PET ENF Jataí; Jéssica de Oliveira Montebello e Vanessa Cindy, PET Enfermagem Goiânia, Carolina
Machado Freitas (PET BIO), Sabrina Cosendey Dutra da Silva (PET MAT); 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 da ata da reunião de
16/10/2020. Prof. Kléber coloca em discussão, aprovada por unanimidade. Em seguida passa para o Item
(2) - Página do PET: Prof. Kléber informa sobre as ações e atualizações feitas até então na página do PET
na PROGRAD, observando que encaminhará aos grupos a versão dos regimentos internos e, no caso de
mudanças, informar quais para que as mesmas sejam discu�das e aprovadas no CLAA, e após a
aprovação, serem publicadas na página do PET. Em seguida passa a palavra ao Técnico em Assuntos
Educacionais, Francisco Antônio de Castro, que destaca que os obje�vos iniciais do trabalho foram
alcançados, observando que, de agora em diante, as mudanças serão de manutenção e/ou atualização
das informações postadas, como por exemplo, inserção das atas das reuniões e os regimentos internos
de cada Grupo. Passando para o próximo item, (3), informes PRPI, a representante Larissa Santos Pereira,
que está sem microfone, encaminha informes para que Prof. Kléber faça a leitura, informando que no
próximo dia 26 de novembro de 2020, será lançado pela PRPI a programação chamada "Rodas de
Conversa em Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação". A ideia é que os professores de diversas áreas
possam trocar informações sobre as especificidades de diferentes projetos. Nessa primeira roda, a
temá�ca será sobre valoração de serviços técnicos cien�ficos realizados na UFG. Já em 2021, serão
abordados temas correlacionados à prospecção, ao estabelecimento da contratação e à realização de
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com empresas e organismos do Estado e da sociedade
civil. Passando para o próximo item, (4), informes PROEC: Flávia Freire informa que a PROEC inaugurou no
dia 18 de novembro de 2020, a sede de apoio às ações de extensão UFG nos Parques. O espaço
funcionará na Vila Ambiental do Parque Areião, por meio de parceria firmada com a prefeitura de Goiânia
e Agência Municipal do Meio Ambiente, abrindo possibilidade para oferecer diversas ações de extensão
nas áreas de saúde, nutrição e educação �sica, além de apresentações ar�s�cas e culturais, maiores
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informações pelo endereço eletrônico h�ps://proec.ufg.br/p/35794-formulario-de-divulgacao-proec.
Passando para o próximo item, (5), Edital de seleção de tutor (a) PET MAT: Prof. Kléber destaca que no dia
01 de março de 2021, vencem os seis anos do Prof. Wellington à frente do PET MAT, e que, pelas normas
e regras do PET, tem que ser aberto um novo edital, mas facultando ao Prof. Wellington a possibilidade
de concorrer novamente à vaga. O edital já foi analisado pelo Prof. Israel Trindade, Pró Reitor Adjunto de
Graduação, pela Profª. Rosângela Carvalho, da Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico, e também pela
Profª. Jaqueline Civardi, Pró Reitora de Graduação. Pontua ainda sobre a necessidade de se montar a
banca examinadora do concurso. No cronograma previsto o edital será publicado em dezembro, com
ampla divulgação na unidade acadêmica, e as inscrições ocorrerão de 4 a 26 de janeiro de 2021. E no dia
27 de janeiro, começarão os trabalhos da banca examinadora que se encerrarão no dia 10 de fevereiro de
2021, data do úl�mo recurso previsto no edital. Coloca que também será necessário marcar uma reunião
ordinária do CLAA para homologar o resultado do concurso e desligar o Prof. Wellington antes de
01/03/2021, pois caso isso não ocorra, o Sistema o desligará automa�camente. E nessa hipótese, poderia
haver problemas com a homologação das bolsas dos alunos. Sugere ainda que se coloque observação no
edital quanto às formas de comprovação de publicações de livro ou capítulo de livro, e/ou ar�go
completo, que tenhamos uma forma que indique essa publicação sem que se tenha que anexar na
documentação o livro inteiro. Dito isso, Prof. Kléber coloca o edital em discussão, como não houve
apontamentos ao edital, o coloca em votação. Aprovado por unanimidade. Com relação à banca
examinadora, Prof. Kléber destaca que a mesma também poderia ser montada já nesta reunião ou na
próxima, em dezembro. Profª Adriana Régia (PET EngAli) coloca que neste período estará de férias,
impossibilitando sua par�cipação na banca. Prof. Kléber solicita que grupos verifiquem a possibilidade de
par�cipar da banca. Prof. Kléber lembra que a mesma será composta por dois tutores como �tulares e
um suplente e um pe�ano �tular e um suplente, excluindo-se da banca os pe�anos da Matemá�ca. Na
sequência destaca a necessidade de que todas as demandas e solicitações dos tutores sejam
encaminhadas somente pelo e-mail ins�tucional da Coordenação: coordenacaopet.prograd@ufg.br, pois
nesse caso, tanto ele quanto o Francisco de Castro, receberão o e-mail e terão como encaminhar mais
rapidamente essas demandas. Passando para o próximo ponto de pauta, (6), ENAPET: Prof. Kléber relata
ter recebido e-mail do Interlocutor da Universidade do Paraná, sobre reunião que ocorrerá no dia
05/12/2020, destacando que já fez sua inscrição ao evento. Em seguida abre a palavra aos presentes.
Profª Adriana Régia (PET EngAli) informa que mesmo para quem não conseguiu se inscrever, que a
par�cipação na reunião de tutores no dia 28/11/2020, das 09h:30 a 12h:30, é aberta à todos. Profª.
Andreia Aoyagui (PET EMC) pergunta se os alunos também poderão par�cipar como ouvintes, mesmo os
que não fizeram inscrição, como foi no ECOPET. Profª. Adriana Régia (PET EngAli) e Profª. Le�cia
Gonçalves (PET BIO) respondem que não viram nada sobre essa possibilidade, acreditam não ser possível.
Prof. Kléber pontua que no caso dos interlocutores não há uma exigência de se fazer a inscrição, pois vão
lá para par�cipar da reunião de interlocutores. Profª. Adriana Régia (PET EngAli) coloca que no caso dos
tutores, quem não se inscreveu também tem um formulário para ser preenchido. Passando para o
próximo ponto de pauta, (7), Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01)
Grupo PET Engali: desligamento de Maria Eduarda Felque de Oliveira, como bolsista, a par�r de
20/11/2020 e a inclusão de Leonardo da Silva Cruz, como bolsista, e de Lorena Dantas Bueno, Camila
Guedes Barbosa de Lima e de Amanda Lorena Rodrigues Cardoso, como voluntárias, a par�r do dia
20/11/20202, aprovados no Edital 002/20202; (02) Grupo PET BIO: Edital 002/2020, de Seleção de
Bolsistas e voluntários. Profª. Le�cia Gonçalves (PET BIO) pontua que na discussão com o Grupo,
consideraram que como já havia ocorrido desligamento de bolsistas, optaram por abrir um novo edital,
apesar do prazo apertado. Destaca que incluíram algumas mudanças na Seleção, como abolição do vídeo
por uma entrevista (online), além de uma carta de intenções dos candidatos. Ad referendum pela Pró-
Reitoria de Graduação, desligamento à pedido, de Erick Henrique Siqueira Paiva, como bolsista, a par�r
de 04/11/2020; (03) Grupo PET Nut: desligamento de Hortência Ke�elen Souza Luz, como bolsista, a
par�r do dia 17/11/2020, e inclusão de Fernanda Anacleto Maciel e Melissa Yumi Ferreira Kawamoto, a
par�r de 20/11/2020, classificada no Edital 001/2020, de 28 de setembro de 2020. Ad referendum pela
Pró-Reitoria de Graduação do resultado final do Edital 01/2020, com os seguintes selecionados: 1º
Fernanda Anacleto Maciel - 8,98 Cadastro de reserva, 2º Mellissa Yumi Ferreira Kawamoto - 8,80
Cadastro de reserva, 3º Giovana Souza Oliveira - 8,74 Cadastro de reserva, 4º Nathália Mendes Limongi -
8,65 Cadastro de reserva, 5º Amanda de Oliveira Cardoso - 8,56 Cadastro de reserva, 6º Marina Macedo -
8,55 Cadastro de reserva, 7º Karoline Scalia Silva - 8,46 Cadastro de reserva, 8º Lethicia Teixeira Oliveira
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Souza - 8,24 Cadastro de reserva, 9º Lorrany Cris�na Gonçalves Costa - 8,24 Cadastro de reserva, 10º
Roseane Maria Vogado - 8,23 Cadastro de reserva, 11º Beatriz Sivieri Marques Borges - 7,95 Cadastro de
reserva, 12º Ana Ester Campos San�ago - 7,85 Cadastro de reserva; (04) PET EMC: Ad referendum pela
Pró-Reitoria de Graduação do resultado final do Edital 02/2020. 1º Matheus Bailão de Barros, 2º Le�cia
Fideles Silva, 3º Carlos Daniel Silva Pinto. Ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, os
desligamentos dos discentes Matheus de Paula Calixtrato, a par�r de 20/10/2020 e Alexandre Correa
Mar�ns, a par�r de 21/10/2020, como bolsistas, e a inclusão dos discentes Matheus Bailão de Barros,
Le�cia Fideles Silva e Carlos Daniel Silva Pinto, como bolsistas, aprovados no edital 02/2020; (05) Grupo
PET MAT: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o resultado do edital de seleção 01/2020, com a
seguinte classificação: 1º Nathália Felix Frigo 9,93 aprovada, 2° Noelma de Jesus Silva 8,71 aprovada, 3º
Deuzivan Alves de Macedo Silva 8,07 lista de espera, 4º Maria Eduarda Viana Ba�sta Camargo 7,93 lista
de espera, 5º Jordana Mar�ns Gonçalves e 6º Walbert Luiz Ribeiro de Lima Santana, desclassificados,
conforme item 3.4 do edital. Ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, a inclusão de Nathália Felix
Frigo e Noelma de Jesus Silva, como bolsistas, a par�r de 06/11/2020; (06) Grupo PET Vila Boa: ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o resultado do edital de seleção de não bolsistas 01/2020,
com a seguinte classificação: 9,80 Geovana Lara Clemente Rocha; 9,43 Matheus Rocha de Moraes; 9,37
Ludmila Harumi Baesso; 8,97 Lisa Alencar de Paula; 8,65 Isabella R. Silva; 8,53 Ana Laura C. Duarte; 8,30
Estela Moreira e Castro; 7,83 Oswaldo S. Botelho Neto; 7,83 Beatriz Ribeiro de Queiroz; 7,48 Ana Luiza M.
Botelho; 7,32 Ronaldo Alves P. Júnior. 8,15 Samara S. Silva, ausente, desclassificado; 7,42 Thiago G.
Caponi, ausente, desclassificado; 6,50 Paulo Moabes dos S. Silva, desclassificado; 5,97 Matheus Felipe M.
Ferreira, ausente, desclassificado; 5,72 Jean Vieira Correia, ausente, desclassificado, Grupo PET Ciências
Sociais Aplicadas (PET Vila Boa). Item aprovado por unanimidade. Passando para o próximo item, (8)
Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra aos presentes. Francisco de Castro pede a palavra e destaca
que nas solicitações de cer�ficados de bolsistas e não bolsistas encaminhadas pelos tutores e tutoras,
devem constar todas as informações de cada aluno, como nome completo, data de ingresso e data de
desligamento – inclusive o período em que aluno figurou como voluntário. Prof. Kléber enfa�za a
necessidade de se ter todas essas informações apontados por Francisco de Castro, pois para efeito do
cer�ficado, conta também o período em que o aluno foi não bolsista. Relata ainda as dificuldades para
pegar assinatura nos cer�ficados encaminhados para PROGRAD, e que diante dessa situação, tem
buscado conseguir as assinaturas digitalizadas dos tutores para facilitar esse tramite. Aponta que ainda
tem algumas demandas de cer�ficados de alguns grupos, como PET EMC, PET Enfermagem Jataí e PET
EngAli. Destaca que em razão das férias da Leidyane Freire, da PROGRAD, também esse expediente
acabou sofrendo alguns atrasos, mas que, apesar dessas dificuldades, os cer�ficados �sicos con�nuarão
sendo emi�dos. Profª. Andreia Aoyagui (PET EMC) pergunta sobre a data limite para envio do
planejamento e do relatório para o CLAA. Prof. Kléber informa que os mesmos deverão ser enviados até o
dia 30/11/2020, para que dê tempo do tutor ler e apresentar suas sugestões. Prof. Kléber disse que as
prováveis datas devem ser baseadas no cronograma do período 2019/2020. Provavelmente a data para
inserção do planejamento é dia 31/12/2020, ficando a aprovação e homologação para janeiro de 2021.
Profª. Andreia Aoyagui pergunta, também, sobre os relatórios. Prof Kléber responde que estes e a
prestação de contas, caso o recurso ainda seja disponibilizado, seriam no ano que vem, provavelmente
em fevereiro. A Profª. Andreia Aoyagui, pergunta ainda sobre cer�ficados dos alunos que apresentaram
trabalhos no CONPEEX. Prof Kléber responde que a emissão dos mesmos é responsabilidade da PROEC,
mas que a Coordenação do PET emi�ria, caso necessário, os cer�ficados de quem par�cipou como
ouvinte, mas que perguntará à Profª. Liana qual o encaminhamento neste caso. A Profª Adriana Régia
(PET EngAli) destaca que sobre o ECOPET, a Comissão Organizadora informou que todos que par�ciparam
e �veram 75% de presença receberão o cer�ficado. 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
19/02/2021, às 13:32, 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 Edson José Bene�, Professor do Magistério Superior, em
19/02/2021, às 15:04, 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 Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, 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 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 ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA, Discente, em
19/02/2021, às 16:05, 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 22/02/2021, às 07:06, 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
22/02/2021, às 09:33, 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 22/02/2021, às 12:31, 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 Flavia Magalhães Freire, Assistente em Administração,
em 22/02/2021, às 14:18, 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 20:20, 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 1886585 e
o código CRC 1C658C77.
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