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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2021 - PROGRAD

                                                                                    ATA DE REUNIÃO Nº 001/2021 - 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 12 de fevereiro de 2021, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Homologação do resultado do edital de Seleção de Tutor PET Matemática; (5) Relatório
consolidado (6) InterPET; (7) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores; (8)
Outros assuntos. Às dez horas do dia 12 de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link:
https://meet.google.com/yjf-gsdr-isz, 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, Flávia Magalhães Freire, representante PROEC, Profª. Marise Ramos de Souza (PET
Enfermagem Jataí), titular, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET Engenharias), suplente, representantes
dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa (PET MAT), Karen Myllene Lima de
Oliveira (PET GEO), Samantha Júlia Carvalho Lopes (PET NUT) e Alexandre da Silva Teixeira (PET
EngAli). Presença das tutoras Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Profª. Marília Mendonça
Guimarães (PET NUT) e do Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO). E, ainda, presença dos petianos:
Isabella Rodrigues Silva e Oswaldo Severino Botelho Neto, (PET Vila Boa), Maria Júlia Silva Paraguassu,
Mariane Cordeiro e Castro, Isabella Macedo Cabral e Letícia Assis,  (PET ENF Jataí), Letícia Fideles Silva
(PET EMC); Eduardo Braúno de Sousa, Lanna Luiza Sousa Sena, (PET EngAli), e Marcella Vitta (PET ENF
Goiânia). 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 dando continuidade aos pontos de
pauta, passa para o Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 11/12/2020. Colocada em discussão, em
votação. Aprovada por unanimidade. Passando para o Item (2) Informes PRPI: Prof. Kléber abre a palavra
para Larissa S. Pereira. Que destaca que PRPI está retomando a programação “diálogos em Pesquisa e
Inovação”, além de outros projetos com essa temática. Lembra, ainda, que atividades continuam online, e
que a primeira palestra do ano ocorrerá dia 25/02/2021, com o tema: Universidade ensino e pesquisa em
tempos de covid 19, transmitida pelo canal oficial da UFG no youtube, e tendo como palestrantes o Prof.
Edward e o Prof. Jesiel. Passando para o Item (3) Informes PROEC, Prof Kléber abre a palavra para Flávia
Freire, que pontua que não há eventos programados no momento. E que ainda estão trabalhando no
planejamento das ações e programação do ano. Passando para o Item (4), Homologação do resultado do
edital de Seleção de Tutor PET Matemática (Edital PROGRAD 036/2020 - SEI_UFG-1721398): Prof.
Kléker, informa sobre a conclusão dos trabalhos da banca que selecionou o novo tutor do PET MAT,
trazendo ao plenário o resultado final para homologação do CLAA. Colocada em discussão. Em votação.
Aprovada por unanimidade. Professora Adriana Régia (PET EngAli), que presidiu a banca, agradeceu a
todos que participaram da mesma, pelo excelente trabalho desenvolvido. Segundo ela, chamou a atenção a
alta pontuação tanto do currículo quanto do projeto apresentado pelo Prof. Wellington, mas destaca que
sentiu falta que se abordasse mais a questão da evasão no projeto. Recomenda também que se evite colocar
nos projetos o termo ‘iniciação científica’ para evitar conflitos com os auditores do MEC, que poderão gerar
prejuízos no futuro em razão de uma interpretação equivocada sobre o aquilo que se está propondo. Passando
para o Item (5) Relatório consolidado: Prof. Kléber informa sobre problema que teremos na aprovação do
relatório consolidado, uma vez que o mesmo precisa ser aprovado no CLAA, e depois no CEPEC, e as datas
finais são praticamente coincidentes, tanto para o tutor, quanto para aprovação no CEPEC. Profª. Andreia
Ayoagui (PET EMC), pergunta se tutores tiveram dificuldade no preenchimento do questionário ano passado
e, ainda, se tem sugestões a fazer. Tutores presentes solicitaram compartilhamento da planilha novamente.
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Passando para o próximo ponto de pauta (6) InterPET: Prof. Kléber pergunta se há novidades sobre a
organização do mesmo. Profª. Adriana Régia (Pet EngAli), destaca que a definição da data ainda continua
pendente, uma vez que a UFGD, organizadora do ECOPET, também ainda não definiu a data de realização
do mesmo, que por sua vez, também depende da definição de data do ENAPET. Prof. Kléber observa que
provavelmente até março ou abril, já tenhamos a data para realização do InterPET. Passando para o próximo
ponto de pauta (7) Edital de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e tutores: (01) Grupo PET
Ciências Biológicas. Aprovado o desligamento de Carolina Machado Freitas, como bolsista, a partir do dia
17 de fevereiro de 2021, e homologação do resultado final do Processo Seletivo Edital 02/2020. Laura
Ribeiro Gomes 1º (bolsista) Sebastião Paulo dos Santos Carvalho 2º (voluntário) Júlia Rodrigues Cavalcanti
3º (voluntária) Washington Luiz do Nascimento 4º (voluntário), com a inclusão, como bolsistas, de Laura
Ribeiro Gomes, a partir de 15/02/2021, e de Sebastião Paulo dos Santos Carvalho, a partir de 18/02/2021;
(02) Grupo PET Enfermagem Goiânia: desligamento do discente Rodrigo Celestino Borba, como bolsista, a
partir do dia 21/01/2021, por integralização do curso; (03) PET Engenharias, Conexões de Saberes:
desligamento de Gabriel Ricardo Melo Baracho, como bolsista, a partir do dia 17 de fevereiro de 2021; (04)
Grupo PET Engenharia de Alimentos: desligamento de Lorrany Peregrine de Rezende, como bolsista, a
partir de 17/02/2021, e inclusão de Lorena Dantas Bueno, como bolsista, a partir de 18/02/2021; (05) Grupo
PET NUT: desligamento da aluna Ana Clara Andrade Santos e Júlia Machado Borelli, como bolsistas, a
partir do dia 19/02/2021, e inclusão de Giovana de Sousa Oliveira e Nathália Mendes, a partir do dia
20/02/2021, aprovadas no edital 001/2020; (06) Grupo PET Geografia: aprovação edital 01/2021, para
seleção de quatro bolsistas, com início em abril de 2021, e de dois não-bolsistas. Os demais classificados
comporão o cadastro de reserva, cuja validade será de 10 (dez) meses. Colocado em discussão, em votação,
aprovado por unanimidade. Passando para o próximo item, (8) Outros assuntos: Prof Kléber abre a palavra
aos presentes. Profª. Marília (PET NUT) pergunta se poderia usar a verba de custeio para pagar a inscrição
em um evento cujo trabalho foi desenvolvido ano passado. Prof. Kléber afirmou que irá consultar Gestor em
Brasília. Regimento interno do Pet EngAli, solicitando alterações no Regimento. Coloca duas possibilidades
para implementação das alterações: O Pet iria expondo as alterações, que já seriam discutidas, ou podemos
designar um relator. Colocado em votação, aprovado por unanimidade a discussão e aprovação nessa sessão.
Profª. Adriana Régia explica que alterações foram feitas em razão do trabalho remoto, e tiveram como
objetivos ajustar as tarefas dos membros. O petiano Alexandre Silva expõe as alterações propostas,
especificamente o Art. 23, “a punição por corte de pontos dos membros do grupo PET EngAli em atividades
online será feita de acordo com as seguintes situações: I. Não manifestação por três vezes consecutivas nos
documentos enviados via e-mail para correção, resultará na perca de 1 ponto; II. O não auxílio na correção
da ata, resultará na perca de 1 ponto; III. Manter a câmera desligada durante a maior parte de uma reunião
sem justificativa pertinente, resultará na perca de 1 ponto; IV. Não atualização do quadro de tarefas três
vezes na mesma atividade, resultará na perca de 1 ponto, para o(s) Coordenadores (quanto às punições).
Ou coloca pontos alterados ou coloca na mão de um relator, Colocada em discussão, em votação. Alterações
aprovadas 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 13:54, 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 15:44, 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
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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 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 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 KAREN MYLLENE LIMA DE OLIVEIRA, Discente, em
22/02/2021, às 19:25, 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 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 1886680 e
o código CRC E95838DE.
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