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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 002/2022 - 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 18 de fevereiro de 2022, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Apresentação Pró-Reitores e Diretora; (2) aprovação da ata da reunião
anterior; (3) Informes PRPI; (4) Informes PROEC; (5) InterPET; (6) ECOPET e ENAPET; (7) Relatórios e
Prestação de Contas; (8) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor e (9) Outros
assuntos. Às dez horas do dia 18 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, na sala virtual de link:
h�ps://meet.google.com/eiv-msrr-umd, 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 e vice-
presidente, Luizmar Adriano Júnior, representante PRPI, Flávia M. Freire, representante PROEC, Profªs.
Le�cia de Almeida Gonçalves (PET Bio) e Maria Carolina Carvalho Mo�a (PET Vila Boa), �tulares, Profª.
Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC) e Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enf), suplentes. Representantes
dos bolsistas: Brunno Inácio Lima (PET Geo), Noelma de Jesus Silva (PET Mat), �tulares, e Giovana Souza
Oliveira (PET Nut) e Victor Manoel Nascimento Rosa (PET EngAli), suplentes. Presença dos tutores Profºs.
Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Marília Mendonça Guimarães (PET NUT), José Pedro Machado
Ribeiro (PET LII) e Rusvênia Luíza Ba�sta R. Silva (PET Geografia). Presença dos pe�anos: Clara Viana de
Souza (PET Bio), Débora Cris�na Serra Pinheiro (PET EMC), Adrielly Rodrigues Noleto, Camila Guedes
Barbosa de Lima, Mariana Caetano Mendonça e Mariana Mangucci Calil (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. No primeiro item da pauta, apresentação dos Pró-Reitores e
Diretora: Prof. Kléber passa a palavra ao novo Pró-Reitor. Prof. Israel Elias Trindade, agradece presença de
todos e pontua sobre mudanças na gestão da Prograd, apresentando a Profª. Heliny Carneiro Cunha
Neves, a nova Pró-Reitora Adjunta de Graduação e a Profª. Ana Cris�ana Silva Rebelo, nova Diretora de
Acompanhamento e Desenvolvimento Estudan�l. Destaca, a importância do trabalho do PET no
cumprimento do tripé ensino, pesquisa e extensão e, ainda, contribuindo para a permanência do aluno.
Em seguida elogiou o trabalho da coordenação do PET, tendo o Prof. Kléber à frente como Coordenador e
Interlocutor junto ao MEC, auxiliado pelo Técnico em Assuntos Educacionais, Francisco de Castro. Elogiou
também a dedicação, eficiência e empenho dos tutores na condução dos seus grupos, que possibilita à
UFG entregar para a sociedade, profissionais altamente capacitados. Profª. Ana Cris�na saúda aos
presentes e destaca a importância do plano gestor enquanto construção cole�va e dialogada. Considera
importante pensar o protagonismo estudan�l e sua convergência com as metas da sua Diretoria, a DAPE
– Diretoria de Acompanhamento e Promoção Estudan�l, principalmente o estudante pe�ano que é um
estudante diferenciado, pois pra�ca o tripé – pesquisa, ensino e extensão no seu co�diano. Profª. Heliny
Neves saúda aos presentes, parabeniza e ressalta importância do trabalho dos tutores e pe�anos, se
predispondo a colaborar em todos os desafios que lhe couberem. Profª. Adriana parabeniza nova gestão
da Prograd e convida a todos para par�ciparem do ENAPET, em setembro. Segundo item da pauta:
Aprovação da ata da reunião de 28/01/2022. Colocada em discussão. Colocada em votação: Aprovado
por unanimidade. Terceiro ponto da pauta: Informes PRPI: Prof. Kléber passa a palavra ao representante.
Luizmar Adriano destaca apenas dois informes: que estão em vias de lançar o edital de iniciação à
pesquisa, e que no dia 08/03/2022, acontecerá o segundo “Diálogos em Pesquisa”, com palestra virtual
“Formas de proteção por meio da Propriedade Industrial e a importância de proteger o conhecimento
produzido”. Que discu�rá a proteção à pesquisa por meio dos instrumentos legais, como a propriedade
industrial. O evento contará com par�cipação de representantes do INPI. Próximo ponto (4): Informes
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PROEC: Prof. Kléber passa a palavra a representante. Flávia Freire, informa que finalmente foi nomeada a
nova Pró-Reitora, a Profª. Luana Cássia Miranda Ribeiro, da FEN-UFG, e agora retomarão as a�vidades da
PROEC. Informa, também, que o fluxo con�nuo da Revista UFG está aberto e que já estão recebendo
trabalhos. A par�r de 01/03, serão abertos dois dossiês temá�cos, “Imaginário e Memória. Narra�vas de
si e criação de mundos” e “O espaço autobiográfico na cultura e na extensão universitárias”. Próximo
ponto (5): InterPET. Prof. Kléber passa a palavra aos Profs. Marília (PET Nut) e Hélio (PET Enf). Profª.
Marília relata que se reúnem a cada quinze dias para tratar da organização do InterPET, trabalhando
atualmente o cadastro no SIGAA e SIEC2 – a parte burocrá�ca – e na disponibilização do canal do Youtube
da UFG. Destaca que a programação está pra�camente definida, aguardando apenas a confirmação dos
palestrantes. Passando para o próximo ponto (6): ECOPET e ENAPET: Prof. Kléber abre a palavra aos
presentes. Camila Guedes (PET EngAli) informa que dividiram os representantes de todos os PET’s em
cada uma das comissões, observando que não tem tutores em todas as comissões, e que seria
importante essa par�cipação para ajudar nas decisões que serão tomadas, porque algumas não passarão
pelo CLAA. Solicita o voluntariamento para as comissões de T.I., comunicações e de inscrições. Profª.
Adriana Régia observa que são comissões delicadas. Exemplifica a de inscrição e de T.I. onde serão
resolvidos todas as plataformas que serão usadas durante o evento. Relata conversa com Profª. Andreia
(PET EMC) que sugeriu usar o RNP para a assembleia, mas grupo entende ser melhor usar youtube. Por
isso importância da presença do tutor. Profª. Le�cia (PET Bio) observa que seria interessante, após
definição, colocar no chat os links de whatsapp e meet. Prof. Kléber reforça convite para que os tutores
que ainda não estão em nenhuma comissão – tanto os da UFG, quanto os das outras ins�tuições - a
darem também as suas contribuições ao evento. Profª. Andreia (PET EMC) pondera que não par�cipará
em nenhuma das três comissões, em razão do trabalho conjunto com Prof. Kléber no relatório
consolidado. Profª. Marília (PET Nut) destaca interesse em par�cipar de uma das comissões, mas acredita
que seja somente após o InterPET. Próximo ponto (7): Relatórios e Prestação de Contas. Prof. Kléber
lembra que a data limite para envio do Relatório e da prestação de contas, é o dia 31 de maio e que até
essa data o CLAA terá duas reuniões, 08/04 e 27/05. Solicita agilidade dos tutores para tentar encaminhar
ao Pró-Reitor, já com tudo aprovado pelo CLAA. Profª. Le�cia (PET Bio) pergunta se na prestação de
contas é possível vincular uma nota fiscal a mais de uma a�vidade. Prof Kléber responde acreditar que
sim. E que com relação ao Relatório consolidado, ele e PET EMC estão trabalhando nos formulários para
coleta das informações que darão suporte ao relatório e gráficos, necessitando também do relatório e da
prestação de contas. Profª. Andreia (PET EMC) assinala que recebeu feedback de apenas duas tutoras, e
pergunta se houve alguma dificuldade no formulário, ou se está bom da forma como foi enviado. E que
os formulários dos egressos serão enviados para os e-mails informados pelos tutores. Observa que nem
todos os tutores encaminharam os e-mails dos seus egressos. Por isso, sugeriu à comissão do Relatório,
que passe o link para o tutor e este encaminhará para os seus egressos. Prof. Kléber destaca liberação da
bolsa de custeio do PET Bio e PET EMC, e que Profª. Marília está com problema com o cartão, que ainda
não chegou o novo, e que Profª. Maria Carolina também está com problemas, erro de agência. Profª.
Rusvênia (PET Geo) relata que também teve problemas com o custeio, em relação ao cartão e que após
enviar e-mail, soube que procedimento feito no banco não estava correto. Que deveria solicitar ao
gerente consultar agência 1607-1, �tularidade 1538, TAD 5, para então fazer cadastro da senha. E como
apenas foi feita a solicitação do cartão, porém sem o cadastro e registro da senha, cujo prazo era até
20/12/2021. Lamentou a perda do custeio de 2021 e agora aguarda pelo de 2022. Na sequência, Prof.
Kléber informa sobre solicitação do gestor SIGPET para que se enviem trabalhos para publicação na
página do MEC, embora considere que isso seja uma forma de fiscalização. Próximo ponto da pauta (8)
Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: 01) PET Vila Boa: ad referendum
pela Pró-Reitoria de Graduação, homologação do resultado final do Processo Sele�vo Edital 001/2021: 1.
Natália de Araújo, 2. Gabriela Penha de Menezes Gonçalves, 3. Leonardo Braian Miguel Viana, 4. Ana
Clara Chagas Barbosa de Morais, 5. Kallyane Campos Souza, 6. Cáritha Caroline Monteiro Bueno, 7.
Marcela Rizzo Godinho, 8. Arthur Angelo� Neves da Mata, 9. Lana Cris�na da Silva Monteiro, 10. Roberta
Dias Ferreira, 11. João Matheus Silva Ferreira, 12. Natália Almeida Brito e 13. Ahylla Sanches, aprovados.
João Victor Leite Moreira Santos e Luíza Porto Alves de Souza, desclassificados. Desligamento de Mariana
Alves Peixoto da Rocha Brito, Ananda Natyelle da Silva Nunes e Mateus Nunes Vigilato de Freitas, como
bolsistas, e de Ludmila Harumi Baesso, como não bolsista, a par�r de 17/02/2022 e sua inclusão como
bolsista a par�r de 17/02/2022 e, ainda, inclusão de Natália de Araújo e Gabriela Penha de Menezes
Gonçalves, como bolsistas e de Leonardo Braian Miguel Viana, Ana Clara Chagas Barbosa de Morais,
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Kallyane Campos Souza e Cáritha Caroline Monteiro Bueno, como não bolsistas. 02) Grupo PET
Geografia: homologação do resultado final do Processo Sele�vo Edital 01/2022, com os seguintes
aprovados: Leonardo Augusto de Souza Veiga, Júlia Stoppa Fonseca dos Reis, Riquelme Conceição de
Souza e Juliana da Silva Santos Machado, aprovados. Valdinésia Pereira da Cunha, desclassificada. 03)
Grupo PET Enfermagem: Homologação do resultado final Processo Sele�vo Edital PET Enfermagem
02/2022, Júllia Rodrigues de Sousa e Silva, aprovada como bolsista, Maríllia Gomes Dias, Karoline
Sobrinho Mendes, Le�cia Oliveira Silva e Manoela Theodora Xavier Amorim, aprovados como voluntários.
Colocado em discussão. Colocado em regime de votação, Aprovado por unanimidade. Em seguida,
Passando para o próximo ponto de pauta, (9) Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra aos presentes.
Profª. Maria Carolina, pergunta sobre pe�anos desligados, voluntários ou não, se o tutor precisa solicitar
os cer�ficados deles. Prof Kléber responde que deve ser solicitado. 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
28/03/2022, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 28/03/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nubia Cris�ana Goncalves, Assistente em Administração,
em 01/04/2022, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ADRIELLY RODRIGUES NOLETO, Discente, em 01/04/2022,
às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA SOUZA OLIVEIRA, Discente, em 01/04/2022, às
14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marinaldo Divino Ribeiro, Diretor, em 01/04/2022, às
15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por BRUNNO INACIO LIMA, Discente, em 01/04/2022, às
19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Carolina Carvalho Mo�a, Professor do Magistério
Superior, em 02/04/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento, Coordenadora de Pós-
Graduação, em 04/04/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por NOELMA DE JESUS SILVA, Discente, em 01/07/2022, às
21:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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