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ATA DE REUNIÃO Nº 003/2021 - 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 abril de 2021, com os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes PROEC; (4)
Prorrogação do período de tutoria da Professora Marise Ramos de Souza (PET ENF Jataí); (05) Relatório consolidado; (6) InterPET; (7) Edital de seleção, subs�tuição e
desligamento de Bolsistas e Tutores; (8) Outros assuntos. Às dez horas do dia 16 de abril de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/ptu-
wfpm-sup, 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 PRPI, Flávia Magalhães Freire,
representante PROEC, Profª. Le�cia Gonçalves de Almeida (PET Bio) e Profª. Marise Ramos de Souza (PET Enf Jataí), �tulares, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET
EMC) e do Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enf Goiânia), suplentes, representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa (PET Mat),
Stephani da Cruz Faria (PET Geo), �tulares, e Maria Carolina Boeira Keller (PET Nut) e Alexandre da Silva Teixeira (PET EngAli), suplentes. Presença da tutora Profª.
Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli). Presença dos pe�anos: Ana Júlia Pereira Peixoto Virote, Júlia Rodrigues Cavalcan� e Sebas�ão Paulo S. Carvalho, (PET Bio),
Oswaldo Severino Botelho Neto e Willian Clemen�no da Silva Ma�as, (PET Vila Boa), Anna Lyvia da Silva e Larissa Huther, (PET Enf, Jataí), Adrielly Rodrigues Noleto e
Lanna Luiza Sousa Sena, (PET EngAli), e Vinícius Faria Costa Mendanha (PET EMC). 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 con�nuidade aos pontos de pauta, passa para o Item (1) – Aprovação
da ata da reunião de 12/03/2021. Pontua que foi solicitado correção no ponto de pauta (2), informes PRPI. Onde se lê "Informa, ainda, sobre a abertura do edital de
iniciação à pesquisa cien�fica tecnológica e inovação, e solicita ajuda na divulgação do mesmo nas respec�vas unidades acadêmicas dos presentes, e que as inscrições
irão até 30 de março”, leia-se "Informa, ainda, sobre a abertura do edital de iniciação à pesquisa cien�fica tecnológica e inovação, e solicita ajuda na divulgação do
mesmo nas respec�vas unidades acadêmicas dos presentes, e que as inscrições irão até 31 de maio. Os projetos que necessitarem de apreciação dos órgãos de é�ca,
terão até 30 de março para submissão no CEP e/ou CEUA" . Colocada em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Passando para o Item (2), Informes
PRPI: Prof. Kléber passa a palavra para a representante. Larissa Santos Pereira, reitera que con�nuam com o programa “diálogos em Pesquisa e Inovação”, com as
palestras acontecendo de forma remota, pelo canal do Youtube. Destaca que também estão abertas as inscrições para o programa de iniciação à pesquisa cien�fica
tecnológica e inovação, e que teremos hoje, 16/04, às 16h, uma palestra com o Pró-Reitor, Prof. Jesiel Freitas e a diretora de Pesquisa, Profª Rejane Ro�a, falando
sobre o programa, quem quiser mais informações, pode acessar o sí�o da PRPI. Passando para o Item (3) Informes PROEC: Prof Kléber abre a palavra para Flávia
Freire, que informa que a revista UFG, dedicada a publicação de trabalhos de extensão e cultura, iniciou um programa cuja proposta é trazer os autores da edição de
2020, para o canal oficial da UFG no Youtube. O obje�vo do programa é divulgar mais as ações de extensão, os relatos de experiência e até ar�gos internacionais. O
programa acontecerá mensalmente, com intervalo de 20 em 20 dias e espera contar com a contribuição dos Grupos PET's ao programa. Informa, ainda, que a UFG
iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, visando contribuir para amenizar a situação vulnerabilidade alimentar por que passam diversas famílias em
Goiânia. Destaca que quem �ver dúvidas ou quiser mais informações sobre essas ações, pode acessar o sí�o da PROEC ou o Instagram. Passando para o Item (4),
Prorrogação do período de tutoria da Profª Marise Ramos de Souza, PET Enfermagem Jataí: Prof. Kléber destaca que o período de 3 anos da tutoria da Profª Marise
Ramos vencerá agora em 01/05/2021, e que a mesma solicitou a prorrogação à frente do Grupo, conforme lhe facultam o regramento do PET. Em sua defesa para
con�nuar à frente do PET Enfermagem Jataí, a Professora Marise Ramos, destaca que par�cipa do PET Enfermagem Jataí, desde a criação do Grupo, em 2010, tendo
par�cipado inclusive da escrita do projeto, que a princípio teve como sua primeira tutora, a Profª Paula Regina Souza. Desde então, vem alternando com a Profª
Cris�ane Borges, a Coordenação do mesmo. Destaca, ainda, a qualidade e a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo, tanto para a Universidade Federal
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de Jataí, quanto para a comunidade jataiense, oferecendo uma contribuição que vai muito além do tripé ensino, pesquisa e extensão. Pondera, ainda, que em virtude
do momento de transição do Grupo PET Enfermagem Jataí, que passará da UFG para a UFJ, sua permanência à frente do Grupo é fundamental. Prof Kléber destaca
que o PET Enfermagem Jataí, tem sido exemplo em muitas ações e inicia�vas. Colocada em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Passando para o Item
(5) Relatório consolidado: Prof. Kléber destaca que o relatório consolidado foi enviado por todos os tutores, tendo havido apenas alguns retornos para pequenas
correções por parte do Prof. Ronan Eustáquio (PET Geo), e da Professora Le�cia Almeida (PET Bio). Na sequência, aproveita para agradecer aos pe�anos Alex Carrijo e
Débora Pinheiro, do PET Engenharias, pelas contribuições de ambos na produção do Relatório Consolidado, tendo trabalhado muito na parte dos formulários e
também na tabulação dos dados. Agradeceu também às Professoras Andreia Aoyagui (PET EMC) e Adriana Régia (PET EngAli), que num momento de adoecimento
(covid) do Prof Kléber, pegaram firme na finalização do Relatório Consolidado. Pontua, ainda, que se o mesmo está saindo dentro dos prazos anteriormente
es�pulados, se deve ao empenho e trabalho desses dois Grupos. Colocado em discussão. Professora Marise Ramos (PET ENF Jataí) considera que, de um modo geral,
o relatório ficou muito bom. Onde mesmo com as especificidades de cada grupo, conseguiu apresentar um panorama geral de todos, mostrando os trabalhos e a
atuação de cada grupo. Professora Le�cia Almeida (PET Bio) destaca que também gostou do Relatório Consolidado e observa que a correção solicitada pelo seu
Grupo, se deu mais por conta do equívoco quanto a natureza do resumo que foi encaminhado, mas que foi re�ficado em tempo. Professora Andreia Ayoagui (PET
EMC) pontua que os agradecimentos pela missão cumprida não são necessários, “uma vez que uma das principais caracterís�cas do PET é o de ser equipe, e onde
todos nós somos um.” Professora Adriana Régia (PET EngAli) destaca que foi muito bom poder ajudar a Profª Andreia na produção do Relatório Consolidado e que
todos estão de parabéns. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta (6) InterPET: Prof. Kléber pergunta se há
informes sobre o evento. Professora Adriana Régia (PET EngAli) destaca que dentre as novidades, após reunião entre o PET EngAli e PET Geo, a primeira questão
decidida foi a definição do tema. E a ideia do InterPET desse ano, foi justamente buscar entender por que o PET é tão forte e, a par�r disso, tentar traçar a trajetória
dos primeiros grupos, trazendo ao evento a fala dos primeiros tutores. Destaca que os convites já foram enviados, embora não saibam ainda dos aceites a estes
convites. O outro ponto é a questão da data. Pela tradição, o InterPET sempre foi realizado um pouco antes do início do semestre. A primeira ideia seria realizar o
evento todo no dia 24/07 ou, uma outra possibilidade, seria dia 23 e 24/07. No caso de 23 e 24, teríamos abertura e mesa redonda no dia 23/07 e dia 24, os GDT's
pela manhã e a assembleia à tarde. Prof Kléber pondera que hoje, como a maioria das nossas a�vidades está sendo todas no virtual, o ideal seria dividir em dois dias.
Profª Le�cia Almeida também concorda que o evento ocorra em dois dias. O pe�ano Alexandre, PET EngAli, afirma que, no seu ponto de vista, o evento em um único
dia seria melhor. Stephani, PET Geo, coloca que seria melhor 2 dias, mas somente pela manhã. Prof Hélio, PET Enfermagem, também concorda com dois dias, mas em
um único turno. Profª Adriana reuniu então as várias sugestões propostas, da seguinte forma: Proposta A: 24/07, o evento acontecendo em um único dia, pela manhã
e tarde; proposta B: 23/07, só pela manhã, abertura e mesa redonda e no dia 24/07, o dia todo, com os GDT's pela manhã e a assembleia à tarde. E proposta C: dia
23/07, abertura e mesa redonda pela manhã e GDT's à tarde, e no sábado pela manhã a assembleia. Colocada em votação: Prof Edson Bene�, vota proposta C. Flávia
Freire, absteve-se. Larissa Santos, proposta C. Profª Le�cia, proposta C. Profª Marise Ramos, proposta C. Stephani Faria, proposta A. Jordana Menezes, proposta C.
Proposta C, aprovada por maioria dos membros. Passando para o próximo ponto de pauta, (7) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores:
(01) Grupo PET Ciências Biológicas: Ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, do desligamento à pedido, da discente Amanda Sousa Oliveira, como bolsista, a
par�r de 30/03/2021, e a inclusão do discente Washington Luiz do Nascimento, como bolsista, a par�r de 31/03/2021; (02) Grupo PET Engenharias: ad referendum
pela Pró-Reitoria de Graduação, das inclusões dos discentes: Guilherme Pereira do Nascimento, como bolsista, e de Giovanna Luiza Soares, como não bolsista, a par�r
de 01/04/2021. Resultado do Edital 01/2021, aprovados Guilherme Pereira do Nascimento*, Thiago Henrique Gomes Kataki **, Giovanna Luiza Soares**, Juan Fábio
Soares Mar�ns***. * Aprovado como bolsista, **Aprovado como voluntário, ***Aluno em cadastro de reserva. (03) Grupo PET Geografia: ad referendum pela Pró-
Reitoria de Graduação, do resultado do Processo Sele�vo, Edital 01/2021, com os seguintes resultados: Isabella Bruno da Silva (8,92), Matheus Silva Bastos (8,71),
Mateus Xavier Moreira (8,42), Vanderléia Faus�no de Jesus (8,32), Brunno Inácio Lima (8,07), Avanuzia dos Santos Rosa (7,80), Danyella Ferreira Oliveira (7,74),
Karolliny Tobias Oliveira (7,72), Gustavo Evandro Jerônimo Silva (7,66), Evelin Cris�na Araújo (7,63), Juan Alejandro Lozano Azevedo (7,40), e Wellington de Carvalho
Arantes, desistente. Para aprovação no CLAA, os desligamentos à pedido, dos discentes: Caroline Silva Bernardo, Danilo Macedo Alves, Francisca de Paula Oliveira dos
Santos, Leonardo Amazonas Araújo Sousa e Luísa de Matos Cruz, como bolsistas, a par�r de 30/03/2021 e, ainda, a inclusão dos discentes: Isabella Bruno da Silva,
Matheus Silva Bastos, Mateus Xavier Moreira, Vanderléia Faus�no de Jesus e Brunno Inácio Lima, como bolsistas, a par�r de 31/03/2021. (04) Grupo PET
Enfermagem, Jataí: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, do Processo Sele�vo Edital 01/2021, com uma vaga para bolsista e uma vaga para cadastro de
reserva. Desligamento de Ana Lívia da Silva, a par�r de 17/04/2021 (bolsista). (05) Grupo PET Vila Boa: Inclusão de Estela Moreira e Castro, como não bolsista, a par�r
de 12/04/2021, aprovada no Edital 01/2021. (06) Grupo PET Engenharia de Alimentos: Aprovação do resultado final do Edital 01/2021, Lucas Cabral Rodrigues,
Mariana Mangucci Calil, Lívia Maria De Melo Miranda, Alexandre Aires Silva, Victor Manoel Nascimento Rosa, Mariana Caetano Mendonça e Gustavo Henrique



Lourenço de Paula. Desligamento dos discentes Eduardo Braúno de Sousa e Ana Paula Nogueira Guimarães, como bolsistas, a par�r de 17/04/2021, e a inclusão dos
discentes Amanda Lorena Rodrigues Cardoso e Lucas Cabral Rodrigues (aprovado no Edital 01/2021), como bolsistas, a par�r de 18/04/2021, e Mariana Mangucci
Calil, Lívia Maria de Melo Miranda, Alexandre Aires Silva, Victor Manoel Nascimento Rosa, Mariana Caetano Mendonça, Gustavo Henrique Lourenço de Paula, como
voluntários, a par�r de 18/04/2021, aprovados no edital 01/2021. (07) Grupo PET Enfermagem, Goiânia: Desligamentos de Vanessa Cindy Neres Lima, a par�r de
26/03/2021 e Marcella Cris�na Vieira Silva, como bolsistas, a par�r de 25/03/2021, e inclusão de Giovanna Nery de Almeida e Emilly Silva Gomes, como bolsistas, a
par�r de 27/03/2021, aprovadas no edital 01/2021. Colocada em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta, (8)
Outros assuntos: O pe�ano Alexandre Teixeira, informa que seu Grupo, o PET EngAli, está organizando a segunda edição do Webinar na área de ciência e tecnologia de
alimentos, que neste ano terá dois momentos: um momento somente com profissionais e outro com os grupos PET's. Destaca que já foram enviados convites aos
grupos, e aqueles que �verem afinidade com a área e queiram par�cipar, serão todos bem vindos. Prof Hélio Galdino (PET Enf Goiânia), destaca que na fala da
representante da PROEC, sobre a revista UFG, informa que seu Grupo publicou um ar�go em 2020 e foram contemplados com a par�cipação na TV UFG, que ocorrerá
no mês de novembro/2021. Professora Marise, informa que os recursos de custeio foram desbloqueados pelo FNDE, mas que o recurso do seu Grupo con�nua
desaparecido. Espera não vir a ter nenhum problema no momento da prestação de contas, em razão de um recurso que fala que foi liberado, mas cujo saldo no banco
do Brasil consta zero. Prof Kléber orienta que junte todos os e-mails e demais documentos para prestação de contas e/ou no caso de uma possível auditoria. 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos Educacionais, em 23/04/2021, às 14:14, 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 Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em 23/04/2021, 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 Edson José Bene�, Professor do Magistério Superior, em 23/04/2021, às 15:52, 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 23/04/2021, às 16:21, 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 Marise Ramos De Souza, Professor do Magistério Superior, em 23/04/2021, às 19:49, 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 ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA, Discente, em 23/04/2021, às 21:00, 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 26/04/2021, às 08:49, 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 Flavia Magalhães Freire, Assistente em Administração, em 26/04/2021, às 15:40, 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 Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior, em 27/04/2021, às 10:36, 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 27/04/2021, às 10:52, 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 Superior, em 27/04/2021, às 11:35, 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 MARIA CAROLINA BOEIRA KELLER, Discente, em 27/04/2021, às 11:45, 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 STEPHANI DA CRUZ FARIA, Discente, em 28/04/2021, às 14:57, 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 2022394 e o código CRC 3142FA6E.
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