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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 003/ATA REUNIÃO CLAA/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 março de 2022, com os
seguintes pontos de pauta: (1) aprovação da ata da reunião anterior; (2); Informes PRPI;(3) Informes
PROEC; (4) InterPET;(5) ECOPET e ENAPET;(6) Relatórios e Prestação de Contas; (7) Edital de seleção,
subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor e (8) Outros assuntos. Às dez horas do dia 18/03/2022,
na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/znz-zpuk-cqf, 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, Profª. Keila Correia de Alcântara (Rep
Prograd), Prof. Marinaldo Divino Ribeiro, representante PRPI, Profª. Adriana Régia M. de Souza e T.A.
Núbia Cris�na Gonçalves Mendes, representantes PROEC, �tular e suplente respec�vamente, Profª.
Le�cia de Almeida Gonçalves (PET Bio) e Profª. Maria Carolina C. Mo�a (PET Vila Boa), �tulares, Profª.
Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente. Representantes dos bolsistas: Brunno Inácio Lima (PET
Geo) eNoelma de Jesus Silva (PET Mat), �tulares, e Giovana Souza Oliveira (PET Nut) e Adrielly Rodrigues
Noleto (PET EngAli), suplentes. Presença dos tutores Profª. Rusvênia Luíza Ba�sta R. Silva (PET Geografia),
Prof. Ivano Alessandro de Villa (PET Ciências Agrárias - UEG) e Profª. Tânia C. Silva Hamu (PET Fisioterapia
- UEG). Presença dos pe�anos: Mônica Ellen Regis de Oliveira e Nina Machado Suzigan (PET Bio), Gabriela
Coutrin de Melo Carvalho, Maria Júlia Tavares Carvalho, Mariana Caetano Mendonça e Pedro Augusto
Pereira Costa Carvalho (PET EngAli), Alex Carrijo Guimarães e Débora Cris�na Serra Pinheiro (PET EMC) e
Geovana Lara Clemente Rocha (PET Vila Boa). 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
seguidaapresenta os novos membros do CLAA. Profª. Adriana Régia M. de Souza e T.A. Núbia Cris�na
Gonçalves Mendes, �tular e suplente, PROEC; Prof. Marinaldo Divino Ribeiro, �tular PRPI, e Profª. Keila
Correia de Alcântara, representante Prograd e vice-presidente CLAA. Prof. Kléber coloca em discussão a
inversão da pauta, do item 5, em razão da agenda dos tutores do PET UEG, par�cipantes da reunião.
Colocada em votação, aprovada por unanimidade. Em seguida,passa a palavra para os presentes. Profª.
Adriana Régia relata contato de tutora do PET UNB, perguntando se a UFG não poderia organizar também
o ECOPET. Profª. Adriana, respondeu que não, que a UFG está responsável por realizar o evento nacional,
o ENAPET. Ao que a interlocutora insiste, afirmando que para quem organiza um evento como o ENAPET,
organizar o ECOPET seria bastante tranquilo. Profª. Adriana afirma que a troca foi decidida na Assembléia
do úl�mo ENAPET, e que a UFG não teria condições de assumir os dois eventos. Já sobre o ENAPET,
informa que o trabalho das comissões tem avançado bem. Destaca, contudo, que após reunião com os
Profs. Hélio (PET Enf), Ivano (PET Ciências Agrárias - UEG) e Tânia (PET Fisioterapia - UEG), com a
representante da plataforma Even3, na qual conheceram o trabalho oferecido pela mesma e, ainda, que
em reunião posterior, analisaram as possibilidades de uso desta e outras plataformas para realização do
ENAPET. Afirma que reunião possibilitou definir algumas ações,como a data das inscrições do evento.
Profª. Tânia (UEG) apresentou levantamento sobre as modalidades de inscrição em eventos anteriores,
visando, a par�r daí, es�mar o total de vagas para o evento. A ideia inicial seria lançar um grande bloco
de 2 mil inscrições, de 30/05 a 20/06/2022 e, depois, esgotando-se este, um segundo com 900 inscrições,
de 21/06 a início de julho, ambos com tempo hábil para análise da comissão cien�fica, que no evento
anterior foi bastante curto. Totalizando 2 mil e 900 inscrições, sendo 300 vagas reservadas aos tutores.
Destaca que esse total foi pensado considerando as oficinas e GT’s, que seriam realizados pelo meet ou
em outra plataforma, mas que estas, não comportariam o número de 2900 par�cipantes. Assinala que é
um plano inicial e que deverá ser aprovado pelos outros grupos. Profª. Adriana assevera que as
reclamações de outras edições do ENAPET quanto a criação de condições para par�cipação de um
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número maior de pe�anos e tutores, se revelou não totalmente verdadeira, uma vez que em dois anos de
pandemia, com a maioria dos eventos online, não se verificou aumento no número de par�cipantes. Prof.
Ivano (Ciências Agrárias - UEG), integrante da comissão de T.I., relata que trabalhos dessa comissão visam
atender as demandas das comissões cien�fica e de inscrições. Destaca que a Comissão Cien�fica solicitou
que pudessem fazer toda tramitação dos trabalhos pela plataforma, sem u�lização de outros meios.
Destaca, ainda, que ao chegar à Comissão, os discentes já haviam pesquisado outras opções para o
evento, como a Sympla. Porém, dentre as opções iniciais, destacaram-se as plataformas Even3 e a Doity.
Esta úl�ma, inclusive, foi u�lizada em evento da UEG. Na sequência, apresenta propostas de cada
plataforma, destacando que na Even3, a par�cipação como ouvinte não teria custo para o pe�ano,
havendo custo apenas na par�cipação com apresentação de trabalho. Relata que contatou os
responsáveis na UEG que trabalharam com a Doity. Sinte�za que a plataforma é interessante, porém um
pouco trabalhosa. Assim, decidiram excluí-la das opções postas ao ENAPET. Informa que a Sympla
demorou 15 dias para retornar contato com a Comissão e, além disso, não oferece possibilidade de
tramitação dos trabalhos pela plataforma. Já a Even3, que foi responsável pelo ENAPET/2021,
rapidamente retornou o contato da Comissão, apresentando à Comissão, não só as funcionalidades da
plataforma, masa relação de serviços e valores cobrados: R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove
centavos) por ar�go subme�do, ou se for ar�go e publicação nos anais, R$ 9,99 (nove reais e noventa e
nove centavos). Oferecem desde a inscrição online, submissão e avaliação dos trabalhos, cadastro dos
avaliadores, tramitação dos trabalhos e publicação dos anais do evento, conforme o interesse dos
organizadores. O pagamento pode ser feito diretamente pelo contratante à Even3 ou pelos par�cipantes
do evento. A empresa oferece também a possibilidade de página do evento, possuindo toda estrutura
para transmissão online dos GDT’s, com a possibilidade de inserção de enquetes, com resultado em
tempo real, e a experiência de já ter trabalhado em eventos com mais de 30 mil par�cipantes. O módulo
de cer�ficados, inscrições, página, programação, credenciamento, avaliação do evento e transmissão
online, são todos gratuitos. Mas quando entra a parte de submissão dos trabalhos e anais online, aí tem
custos. Os valores apresentados foram feitos tendo a es�ma�va de 1600 par�cipantes/trabalhos.
Considerando-se 2 trabalhos por grupo, além do custo de R$1.749,00 para o suporte diferenciado. Profª.
Adriana apresenta considerações do grupo que esteve à frente das trata�vas com a Even3, em que
considera os custos apresentados bastante atra�vos, e também dentro das possibilidades do evento.
Pontua que os ques�onamentos que por ventura ocorram, decorrentes da cobrança da taxa de inscrição,
será somente para quem for submeter trabalho no evento. Prof. Kléber pondera que apesar da UFG
oferecer uma certa estrutura para realização do evento, não contempla todas as necessidades do evento.
Observa, contudo, a necessidade de saber como fazer a cobrança desses valores. Ques�ona se o
pagamento seria via fundação, Funape ou RTVE, e quais seriam as outras alterna�vas. Prof. Ivano
pondera que pode-se deixar o pagamento apenas para quem for submeter trabalho, e entrando tudo
direto na conta da Even3. Sugere contato com empresa para solicitar que diluam o valor referente aos R$
1.749,00 na taxa de inscrição. Profª. Tânia pondera que mapeando eventos anteriores, verificou que não
houve cobrança nem para inscrição, nem para submissão. Considera, contudo, que colocar a taxa
somente para a submissão de trabalhos, seria a melhor opção. Tendo como jus�fica�va para isso, o
aumento do número de trabalhos apresentados, preservando assim a gratuidade para quem for
par�cipar somente como ouvinte. Profª. Adriana afirma que a ideia inicial do grupo era apenas fazer a
submissão dos trabalhos, e depois em conversa com a editora da RePET, que os melhores trabalhos
seriam encaminhados para publicação na revista.Observa, entretanto, que após contato com a Even3 e
da possibilidade dos anais com eles, a ideia passou a ser que todos os trabalhos subme�dos pagariam 10
reais, pois comporiam os anais e destes, os 20 ou 30 melhores seriam subme�dos à RePET como ar�go.
Porém, é algo que cabe mais discussão. Prof. Kléber considera que o tema já está suficientemente claro
para todos e propõe encaminhamento para aprovar uma das opções apresentadas. Sugere em paralelo às
propostas, que se considere a possibilidade de buscar apoio de algum patrocinador. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade a cobrança de taxa, com inclusão de 2 reais para custeio do suporte
diferenciado. Próximo ponto InterPET(4): Prof. Kléber passa a palavra para a representante da comissão.
A pe�ana Giovana Souza (PET Nut) informa que evento ocorrerá de forma remota, dia 23/04/2022,
sábado. Às 08:00 horas, mesa de abertura e apresentação cultural, após abertura, mesa redonda,
“Valorização, empoderamento e integração dos grupos PET”, com presença de dois pe�anos egressos,
um do PET Enfermagem e outro do PET Nutrição, além da presença de um representante do CENAPET. O
evento é restrito a pe�anos e egressos. Passando para o próximo ponto da pauta,(1): Aprovação da ata
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da reunião de 18/03/2022:Colocada em discussão. Em votação: Aprovada por unanimidade. Segundo
item da pauta:I nformes PRPI, Prof. Kléber passa a palavra ao representante. Prof. Marinaldo destaca que
tem 4 informes. O primeiro, o “Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação”, está com novas a�vidades
programadas. Dia 31/03, às 16:30 horas, a palestra “Quais as boas prá�cas devo observar como jovem
pesquisador?” com a Professora Lilian Ribeiro. Dia 13/04/2022, às 15:00 horas, Metaverso: a
reconfiguração da realidade em nossas vidas, com o Prof. Pedro Henrique Gonçalves. Segundo informe,
Programa de Iniciação à pesquisa – 2022/2023, os pesquisadores com projetos que requeiram aprovação
no CEP, �nham até 11/03/2022, para submissão. Já os pesquisadores cujos projetos requeiram aprovação
na CEUA, tem até 21/03/2022, para submissão com vistas ao edital. E os planos de trabalho a serem
subme�dos deverão estar vinculados a projetos de pesquisa cadastrados no SIGAA, com status em
andamento e vigência após 31/08/2023, a submissão dos trabalhos de 16/03 à 11/05/2022. Próximo
informe, a rede IpêLab, solicita aos grupos PET, a elaboração e encaminhamento de agenda de datas para
uso da estrutura do IpêLab. Úl�mo informe, abertura dia 21/03/2022 do edital de incubação e pré-
incubação do Centro de Empreendedorismo, com inscrições de 28/03 a 22/04/2022. Terceiro ponto da
pauta: Informes PROEC: Prof Kléber passa a palavra ao representante. Profª. Adriana Régia M. de Souza,
pontua que no momento não há informes a apresentar. Próximo ponto(6): Relatórios e Prestação de
Contas. Prof. Kléber cobra daqueles que ainda não inseriram o Relatório e a prestação de contas no
Sistema, uma vez as próximas reuniões do CLAA serão dia 08/04 e 27/05/2022, e embora o prazo no
Sistema seja dia 31/05/2022, solicita que adiantem para que a reunião de análise e aprovação dos
mesmos não fique muito longa. Solicita assim, agilidade dos tutores na confecção dos mesmos, para
tentar encaminhar ao Pró-Reitor com tudo já aprovado pelo CLAA. Próximo ponto da pauta (7) Edital de
seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: 01) PET Biologia, ad referendum pela Pró-
Reitoria de Graduação, desligamento da discente Clara Viana de Sousa, como bolsista, e da discente
Giulianna Carolina Pincela da Costa, como não bolsista a par�r de 07/03/2022 e inclusão da mesma como
bolsista; 02) PET Nutrição, ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, desligamento da discente
Beatriz Zedes, como bolsista, a par�r de 11/03/2022 e a inclusão de Camila Alves Guimarães Mereb,
como bolsista, classificada no Edital 01/2021, de 26/11/2021. 03) PET EMC: desligamento da discente
Débora da Silva Borges, como voluntária, a par�r de 18/03/2022. 04) PET Engenharia de Alimentos:
desligamento dos discentes Alexandre Aires Silva, Aline Alves de Oliveira Machado, Camila Guedes
Barbosa de Lima e Lorena Dantas Bueno, como bolsistas e a inclusão dos discentes Juliana Dutra dos
Santos, Fabrícia Arantes de Medeiros, Gabriela Coutrin de Melo Carvalho e Pedro Augusto Pereira Costa
Carvalho, como bolsistas, e Diana Rodrigues Masson, Gabrielly de Paula Carvalho, Amanda Silva Lemes,
Maria Júlia Tavares Carvalho e Débora Raquel Costa Campos, como não bolsistas, aprovados no processo
sele�vo atendendo os requisitos do edital 01/2022. A par�r 18/03/2022. 05) PET
Matemá�ca:desligamento da bolsista Nathália Felix Frigo no dia 18/03/2022, por mo�vos de
incompa�bilidade de horários, e a inclusão, de acordo com o Edital PETMAT 02/2021, do aluno Gabriel
Afonso de Oliveira, como bolsista, a par�r dia 18/03/2022. Colocado em discussão. Em regime de
votação, Aprovado por unanimidade. Em seguida, passando para o próximo ponto de pauta (8) Outros
assuntos: Prof. Kléber destaca que recebeu e-mail sobre bolsas pendentes referentes a 2021, e que
encaminhou solicitação aos grupos para levantar se há bolsas em atraso. Pontua sobre caso de bolsista
do PET Mat que não �nha recebido, mas que o problema já fora resolvido. Tem ciência do caso das
professoras Rusvênia e Maria Carolina que ainda não receberam o mês de dezembro. Não tendo mais
nenhum outro assunto, 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
22/06/2022, às 22:06, 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 23/06/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
mailto:coordena%C3%A7%C3%A3opet.prograd@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


23/08/2022 10:22 SEI/UFG - 2996222 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3245320&infra_sistema=1… 4/4

Documento assinado eletronicamente por Marinaldo Divino Ribeiro, Diretor, em 01/07/2022, às
13:43, 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 01/07/2022, às
14:38, 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 NOELMA DE JESUS SILVA, Discente, em 01/07/2022, às
21:19, 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 04/07/2022, às 13:11, 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 Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 04/07/2022, às 15:19, 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 10/07/2022, às
10:07, 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 12/07/2022, às 14:50, 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 ADRIELLY RODRIGUES NOLETO, Discente, em 12/07/2022,
às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2996222 e
o código CRC 2BE11E4B.
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