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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 010/2021 - PROGRAD

                                                                                       ATA DE REUNIÃO Nº 010/2020 - 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 11 de dezembro 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) Planejamento 2021; (6) Edital de Seleção de Tutor para o PET
Matemática; (7) ENAPET; (8) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (9)
Outros assuntos. Às dez horas do dia 11 de dezembro de dois mil e vinte, na sala virtual de link:
https://meet.google.com/bzn-uiny-xri 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, Larissa Santos Pereira,
representante da PRPI, Profª. Marise Ramos de Souza (PET Enfermagem Jataí), titular, e Prof. Hélio Galdino
Júnior (PET ENF Goiânia), suplente, representantes dos tutores, os representantes dos bolsistas: Jordana
Menezes Barbosa (PET MAT), Karen Myllene Lima de Oliveira (PET GEO), Alexandre da Silva Teixeira
(PET EngAli). Presença dos tutores Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Profª. Marília
Mendonça Guimarães (PET NUT), Prof. José Pedro Machado (PET LII) e Prof. Eduardo Gonçalves Rocha
(PET Vila Boa). E, ainda, a presença dos petianos: Gabriella Aguiar Valente, Oswaldo Severino Botelho
Neto e Willian Clementino (PET Vila Boa), Maria Júlia Silva Paraguassu, Mariane Cordeiro e Castro e
Letícia Assis (PET ENF Jataí); Ana Júlia Pereira Peixoto Virote e Izadora Rodrigues Borges (PET BIO),
Adrielly Rodrigues Noleto, Aline Alves de Oliveira, Camila Guedes Barbosa de Lima, Kamilla Araujo
Neris, Leonardo da Silva Cruz, Lorena Dantas Bueno eLuana Beatriz Moreira Nunes (PET EngAli).
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 20/11/2020. Colocada em discussão, colocada em votação.
Aprovada por unanimidade. Em seguida passa para o item (2) Página do PET: Prof. Kléber informa que
trabalhos de atualização na página continuam sendo feitos, mas que haverá uma alteração total da página da
Prograd, visando padronizar não só o tamanho, tipo e cor das fontes. Passando para o próximo item, (3),
informes PRPI, a representante Larissa Santos Pereira, pontua que neste momento, em termos eventos e
atividades, a PRPI está encerrando as atividades já programadas no ano. Destaca como última atividade
ainda este ano, um Debate do Comitê de Integridade Acadêmica, CIA, que ocorrerá no dia 15/12/2020, às 18
horas, pelo canal oficial da UFG no youtube, com o tema Integridade Acadêmica e a UFG. O evento contará
com a presença da presidente do Comitê, e do Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira. Informa, ainda, que
em janeiro, retomam o programa “Diálogos em Pesquisa e Inovação”, com diversos cursos e palestras
voltados para a difusão da cultura da tecnologia, pesquisa e inovação, e com atividades que contemplam
tanto discentes, como também pesquisadores. Aproveita para convidar os presentes a participarem. Finaliza
sua fala, informando sobre a publicação em janeiro de 2021, do edital do programa de iniciação à pesquisa,
referente a 2021/2022. Ressalta o interesse da PRPI em pensar juntamente com o CLAA, na possibilidade de
se ter mais parcerias com os Grupos PET. Passando para o próximo item, (4), Informes PROEC: Flávia
Freire justificou ausência. Passando para o próximo item (5), Planejamento 2021: Prof. Kléber informa que
recebeu o calendário com as datas que deverão ser observadas por todos. Ressalta que ações do momento
seguem acerto anterior no sentido de se antecipar as exigências do Gestor quanto aos planejamentos,
relatórios e relatórios consolidados de cada Grupo. Planejamento, até 31/12/2020, os tutores deverão inserir
no Sistema, e o Pró-Reitor tem até 14 de janeiro para homologar, já o CLAA tem até 29/01/2021. Já quanto
aos relatórios, o prazo seria até 31/01 para os tutores inserirem na plataforma, e até 14/02 para o Pró-Reitor
homologar. Já o CLAA teria até 28/02 para homologar. Agora quanto aos relatórios consolidados, o prazo
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final seria entre março e abril de 2021. Passando à leitura dos pareceres, PET Biologia relata PET
Enfermagem Jataí, lido pelo Prof. Kléber. O Grupo programou 13000hs de atividades para o ano de 2021,
sendo: atividades de ensino, 2.824hs – eventos científicos, atividades coletivas e administrativas, 200hs;
módulos de estudos com temáticas mensais abertos a participação de outros cursos; Integra PET, 800hs;
Mural informativo, 500hs; PET nas redes sociais, 264hs; exposição anual de atividades, 80hs. Atividades de
extensão 3.946hs – Educação sustentável, 800hs; Coral de libras, 2196hs; café científico, 550hs; Curso para
cuidadores de idosos, 400hs. Atividades de pesquisa 4.800hs – Letramento em saúde, 1600hs;
Conhecimento, atitude e prática, 1600hs; Promoção e prevenção de doenças transmissíveis, 1600hs;
Atividades culturais, 1.430hs – Feira cultural, 700hs; Semana da mulher, 200hs; Consultório de rua, 100hs;
Enfermagem sem fronteiras, 400h. Sugere correções nos tempos verbais em algumas atividades. O projeto
contempla o tripé ensino, pesquisa e extensão, e se manifesta favorável a sua aprovação. Na sequência, PET
Vila Boa, Oswaldo Neto, relata PET Enfermagem Goiânia. O grupo elaborou seu planejamento dividindo-o
em 17 atividades, que totalizam 15.560h de atividades no decorrer do ano, assim distribuídas: Atividades de
ensino, 7.460 hs – Cine PET, 260hs; Reunião de atualidades, 1000hs; PET libras, 500hs; Reunião científica,
1500hs; Visitas técnicas, 600hs;  Participação em eventos científicos, 1500hs, Reunião de tutoria, 1500hs,
recepção de calouros, 100hs; Ensino/Extensão Semana da Enfermagem da FEN UFG, 1000hs; Me formei e
agora?, 300hs. Atividades de extensão, 4.500hs – PET na saúde do idoso, 1000hs; Capacitando professores
de nível fundamental, 1000hs; Grupo de gestantes, 1000hs; PET nas mídias, 300hs; PET BIO, 1000hs.
Atividades de pesquisas, 3000hs – Conhecimento de professores nível fundamental sobre primeiros socorros,
1000hs; a visão do LGBTQ+ frente ao processo de saúde, 2000hs. O projeto contempla o tripé ensino,
pesquisa e extensão, e se manifesta favorável a sua aprovação. Na sequência, PET Enfermagem Goiânia,
Prof Hélio Galdino, relata PET EMC. Destaca que o planejamento é composto por sete atividades,
contemplando as três dimensões, ensino, pesquisa e extensão, e com carga horária de 13.500 hs, e resultados
gerais focados em produtos. Publicações, materiais didáticos e na divulgação do PET. Sugere acrescentar
resultados na formação dos alunos – quais habilidades e competências poderão ser desenvolvidas com as
atividades do Grupo. Com relação às atividades, a atividade gestão do grupo PET, 300h, sugere acrescentar
nos objetivos o desenvolvimento de habilidades relacionadas a gestão de pessoas. Em metodologia, sugere
detalhamento da periodicidade, se a atividade é mensal, quinzenal ou outras. Nos resultados, sugere que se
destaque quais habilidades gerenciais serão desenvolvidas pelo aluno. Na parte 2, participação em eventos,
sugere aumento da carga horária, Na parte da pesquisa, que é atividade colaborativa com outros docentes,
não aparece quais projetos ou atividades desenvolvidas pelo PET, sugere um maior detalhamento das
mesmas, para justificar o uso do custeio dentro do projeto. Na atividade Pet Cultural, sugere detalhar
periodicidade das atividades. Na atividade Pet na Escola, na parte metodológica não está claro como a escola
será alcançada, abordando apenas o processo de elaboração dos vídeos e posterior postagem nas redes.
Sugere detalhar como escolas serão abordadas, quais ações serão feitas com alunos e quais as ações com os
professores. Na atividade universitário por um dia, metodologia indica que alunos conhecerão a universidade
e terão uma semana de aula. Sugere alterar nome da atividade para ‘universitário por uma semana’. Sugeriu
ainda, ampliar no método, vivência universitária para além das aulas. Conhecer o R.U., a atlética, os
diretórios acadêmicos, o PET. Concluí manifestando-se favoravelmente a aprovação do presente
planejamento. Na sequência, PET Enfermagem Jataí, petiana Maria Júlia, relata parecer sobre o PET
Nutrição. Planejamento do grupo foi elaborado prevendo um total 21 ações, contemplando o tripé ensino,
pesquisa e extensão e ainda a participação em atividades administrativas, num total de 13000hs. Concluí
manifestando-se favoravelmente a aprovação do presente planejamento. Na sequência, PET EngAli, petiano
Alexandre da Silva, relata Pet BIO. O plano é composto por 17 ações, contemplando o tripé ensino, pesquisa
e extensão, além de alteração no regimento interno do Grupo, num total de 13000hs. Destaca que o plano
apresentado visa ao desenvolvimento dos petianos e o trabalha em equipe, além de dar suporte ao curso.
Sugere 2 alterações: aumentar as cargas horárias tanto do ECOPET quanto do ENAPET, e acrescentar que
em todas as atividades desenvolvidas todos os petianos estarão usando o uniforme, que é uma forma de
justificar o custeio. Na sequência, PET GEO, a petiana Karen Myllene, relata PET Ciências Sociais (Goiás).
O planejamento é composto por 14 atividades, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão e a carga
horária total 16.900hs, que serão distribuídas entre dezoito petianos, além do tutor. Aponta que carga horária
total dividida pelo número de petianos é inferior a 20 horas. Sugere correção. Aponta que o somatório da
carga horária registrada é de 15.900 horas, diferente do total indicado no item do planejamento. Considera
que essa lacuna seja em função de que o projeto oficinas esteja sem carga horária. Sugere correção. O item
pesquisa, não é percebido diretamente na atividade específica, mas transparece nas atividades de ensino e
extensão. Entretanto, considera que poderia ter uma atividade que descrevesse de forma mais explícita a
pesquisa realizada pelo grupo. A atividade produção de artigos descreve, na justificativa, que o mesmo
poderá ser resultado de pesquisa ou de avaliação e análise de atividades desenvolvidas pelo PET. Não fica
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claro como a pesquisa será feita. Solicita, se possível, que se explicite como a pesquisa será feita, o que
melhoria o planejamento. Outro ponto de questionamento foi a quantidade de atividades propostas,
considerando-se o momento atual de pandemia. Concluí manifestando-se favoravelmente a aprovação do
presente planejamento. Na sequência, PET EMC, lido pelo Prof. Kléber, relata PET MAT. Planejamento
composto por 4 projetos e 4 participações em eventos, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão e
carga horária de 13.000hs. Projeto Matemática no Circo, com atividades lúdicas e participação da
comunidade externa. Sugere explicitar se essas atividades também poderiam ser realizadas online, no caso de
continuidade das medidas de isolamento social. E como trabalha com artistas circenses, poderia pautar, no
resultado final, algo em Arte e cultura no ensino da matemática. Com relação ao projeto matemática básica
em perspectiva, que tem objetivo de oferecer cursos de matemática básica para alunos do ensino fundamental
que concluíram a educação básica. O resultado esperado: produção de material educativo e apresentação em
eventos da área de educação matemática, do PET e da UFG. Sugere algumas correções de concordância.
Com relação ao projeto Clube de Matemática, projeto que envolve estudantes bolsistas e não bolsistas, de
graduação e pós-graduação, da UFG e da comunidade externa, tendo como resultado esperado, a produção
de material educativo e apresentações de trabalho em eventos da área de Educação matemática. Sugere, dado
a participação de pós-graduandos Stricto e Lato Sensu, que o Grupo poderia prever como resultado esperado
não apenas a apresentação de trabalhos em eventos, mas também a publicação de artigos científicos ou
periódicos da área. Com relação ao projeto Círculo de Oficinas de Matemática para Calouros da Matemática,
apresenta grande apelo social, visto que busca auxiliar estudantes do EJA no que tange à compreensão da
Matemática. Sugere que a realização de oficinas, poderia ser realizada de forma remota e presencial, dando
maior flexibilidade ao grupo na hora de sua execução. Por fim, o PET Matemática descreve separadamente
em seu planejamento a participação em 4 eventos: INTERPET, ECOPET, ENAPET, e CONPEEX. Sugere
que seja inserido como uma atividade única, com carga horária de 220 hs e incluir a participação no
CONPEEX 2021. Na sequência, PET LII, Prof. José Pedro, relata parecer sobre o PET EngAli: Pontua que
no planejamento para 2021, o grupo propõe executar 17 atividades, perfazendo um total 16.120hs de
atividades, distribuídas entre 15 discentes e o tutor, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Sugere
que se ajuste a carga horária de algumas atividades, de modo a se tornarem mais plausíveis. Cita como
exemplo, a carga horária para elaboração dos processos seletivos, com 600hs, que considera elevada, em
comparação com o conjunto de pesquisas dos alunos do grupo que utiliza 2000hs. Cita também a atividade
Calorosa, atividade para recepção de calouros, que usa 1500hs. Profª. Adriana Régia, PET EngAli, agradece
sugestões e apresenta ponderações sobre a forma como o planejamento do grupo foi construído, onde todos
os petianos participam de tudo que é planejado. Na sequência, PET MAT, lido pelo Prof. Kléber, relata PET
LII. Para o ano de 2021, o PET Licenciatura Intercultural Indígena propõe a realização de 5 atividades,
abarcando o ensino, a extensão e a cultura, assim divididos: Espaço continuado de debate, Oficina
permanente de produção de recursos didáticos específicos, INTERPET UFG 2021, Programação cultural e
pedagógica, e Coral Aoxekato. Destaca que não foi informado o total de horas de cada atividade. Entretanto,
como as atividades programadas estão em conformidade com a proposta de formação de professores
indígenas, é favorável a aprovação do presente planejamento, salvo melhor juízo do CLAA. Prof Kléber
coloca em discussão. Prof. José Pedro destaca que não foi colocada a carga horária dessas atividades, em
razão de que fará esses apontamentos após reunião com alunos do doutorado que ajudam no projeto. Prof.
Kléber sugere que se deixe mais claro qual dessas atividades corresponde à pesquisa. Na sequência, PET
NUT, Profª. Marília Mendonça, relata PET GEO. Planejamento distribuído em 9 atividades, sendo: Pesquisar
é preciso, Grupo de Estudos, Cine PET, Sarau do PET, Reuniões Administrativas, Organização do Inter PET
2021, Minicurso remoto, Geografia da Amazônia olhares, Oficina para escolares, e Problemas
socioambientais urbanos, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão, totalizando 12.922 hs. Destaca
que as atividades apresentadas são pertinentes aos objetivos do Programa de Educação Tutorial. Em seguida,
apresenta contribuições ao planejamento do grupo. 1) Que a somatória das atividades propostas atinja 13000
horas, 2) Citar os produtos esperados com as atividades desenvolvidas participação em eventos, organização
do INTERPET 2021 e oficina para escolares, problemas socioambientais urbanos, 3) Definir quais os
critérios, métodos, instrumentos ou indicadores para avaliação das atividades: participação em eventos,
organização do INTERPET, oficinas para escolares problemas socioambientais urbanos, sarau do PET,
minicurso remoto geografia da Amazônia, olhares. Concluí manifestando-se favorável à aprovação pelo
CLAA, salvo melhor juízo. Prof. Kléber coloca em discussão, em votação: aprovados por unanimidade.
Passando para o próximo ponto de pauta (6) Edital de seleção de tutor: (a) PET MAT: Prof. Kléber destaca a
necessidade de voluntários para compor a banca examinadora que ficou assim composta: Profª. Adriana
Régia (Pet EngAli), presidente, Prof. Eduardo Rocha (PET Goiás), titular, Letícia Fideles (PET EMC),
petiana, titular. Prof. Hélio Galdino (PET Enfermagem Goiânia), suplente, e Eduardo Braúno (Pet EngAli),
suplente. Passando para o próximo ponto de pauta (7) ENAPET: Prof. Kléber pontua que participou de
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reunião no sábado, um dos pontos principais discutidos foi a inexperiência de muitos interlocutores, em
decorrência da rotatividade, dificuldades atuais e com as bolsas e a questão do custeio. Em seguida abre a
palavra aos presentes. O petiano Alexandre (PET EngAli) que participou de GDT, também destaca que essa
pauta foi muito discutida, e ainda sobre as dificuldades de muitos grupos com a falta de organização de
alguns CLAA e da sorte de ter um CLAA bem organizado. Passando para o próximo ponto de pauta (8)
Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01) PET Enfermagem, Goiânia,
informa que em razão de saída de bolsista, terá que fazer um edital emergencial. E que aproveitará o último
edital, mudando apenas as datas. Colocado em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passando
para o próximo item, (9) outros assuntos: Prof. Kléber abre palavra para quem tiver algum assunto para
apresentar. Profª. Adriana Régia, Pet EngAli, informa que, sobre o próximo INTERPET, ficou sob a
responsabilidade de organização dos grupos Pet GEO e Pet EngAli, destaca que ela e Prof. Ronan fizeram
uma reunião para discutir o evento e definir uma data de realização. Pontua, no entanto, que tradicionalmente
o INTERPET sempre era realizado antes do início das aulas. Contudo, em virtude momento bem diferente de
outros tempos, a organização sugere ao CLAA considerar que a realização do evento ocorra em data mais
próxima do ECOPET. Informa, ainda, que entrou em contato com a UFGD, responsável pelo ECOPET deste
ano, que informou que o mesmo será realizado em 7 de setembro, mas que ainda não tem essa data 100%
fechada, pois aguardam definição de data do ENAPET. Profª. Marília Mendonça, Pet NUT, discorda que o
evento seja realizado em data próxima do ECOPET, pois mesmo o evento acontecendo online, também é
cansativo e poderia ser mais cansativo para os alunos. Sobre esse ponto, destaca o ECOPET e ENAPET
realizados no ano passado que foram bastante extenuantes. Tendo atividades em finais de semana seguidos.
Profª. Adriana Régia ponderou que ela e Prof. Ronan, Pet GEO, também consideraram essas questões. Mas
consideraram também que o fato dos eventos estarem mais próximos, poderia gerar uma participação maior
nas discussões. E como o ENAPET terminou há pouco tempo, talvez não conseguissem nem as atas do
evento para estruturar o INTERPET. Consideraram também que, como o INTERPET ocorre apenas em um
dia, não seria tão cansativo essa proximidade dos eventos. Prof. Kléber relembra os períodos no qual o
INTERPET era realizado, e que para facilitar a participação do Pet LII, o mesmo foi transferido para o início
do ano. Diante dos vários pontos apresentados, o encaminhamento de consenso foi deixar a data do
INTERPET em aberto, com data provável para meados de julho ou início de agosto/2021, condicionadas à
definição de datas do ECOPET e ENAPET. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 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 13:45, 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 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 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 07:07, 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 KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA, Discente, em
22/02/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 12:30, 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 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
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