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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 004/2022 - 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 08 de abril de 2022, com os
seguintes pontos de pauta: (1) aprovação da ata da reunião anterior; (2); Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) InterPET; (5) CONPEEX, 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
08/04/2022, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia Mecânica e também de forma virtual pelo
link: h�ps://meet.google.com/zuf-qrwj-kzp, 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), Profª. Cláudia
Bueno Alves, representante PRPI, Profª. Adriana Régia M. de Souza e TA. Núbia Cris�na Gonçalves
Mendes, representantes PROEC, 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) e Prof. Hélio Galdino Júnior
(PET Enf), suplentes. Representantes dos bolsistas: Brunno Inácio Lima (PET Geo), �tular, Adrielly
Rodrigues Noleto (PET EngAli) e Giovana Souza Oliveira (PET Nut), suplentes. Presença do tutor Prof. José
Pedro Machado Ribeiro (PET LII) e da Profª. Ana Cris�na Silva Rebelo, Diretora DAPE/Prograd. Presença
dos pe�anos: Nina Machado Suzigan (PET Bio), Gabriela Coutrin de Melo Carvalho, Lanna Luiza Sousa
Sena, Maria Júlia Tavares Carvalho, Mariana Caetano Mendonça, Mariana Mangucci Calil e Pedro Augusto
Pereira Costa Carvalho (PET EngAli), 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. Passando para o primeiro
ponto da pauta, (1): Aprovação da ata da reunião de 18/03/2022: Colocada em regime de discussão, em
votação: Aprovada por unanimidade. Segundo item da pauta: Informes PRPI, Prof. Kléber passa a palavra
à representante. Profª. Cláudia Bueno Alves destaca que no momento a PRPI não tem informes a relatar.
Terceiro ponto de pauta: Informes PROEC: Prof. Kléber passa a palavra para a representante, Profª.
Adriana Régia M. de Souza. O primeiro informe é sobre o CONPEEX, que esse ano volta na modalidade
presencial e ocorrerá em novembro, nos dias 22 a 25 e com as inscrições abrindo em junho. O segundo
informe é sobre o “Curta o Campus”, que este ano acontecerá na Casa de Projetos Sociais, e cuja temá�ca
será voltada para a área social. Informa que em breve os Grupos receberão os convites para par�cipar. O
próximo informe é sobre as parcerias da PROEC com a Prefeitura de Goiânia em dois projetos: o “Ciência
I�nerante” e o “Ciência em todo lugar”. Destaca que está aguardando definição de datas para o “Ciência
em todo lugar”, que terá duas edições - uma em junho e outra em agosto. O outro projeto, o “Ciência
I�nerante”, realizado dentro das escolas, mostrará trabalhos realizados pela UFG. Próximo ponto InterPET
(4): Prof. Kléber passa a palavra para a representante da comissão. Giovana Souza (PET Nut) destaca que
não há muitos informes, que as inscrições para o evento – discentes e tutores, já estão abertas. Profª.
Adriana Régia, pergunta se link para inscrição do tutor será o mesmo do aluno, uma vez que o link do
tutor não abriu. Giovana informa que caso persista o problema e o link não abra, se inscrever como
discente mesmo. Prof. Kléber ques�ona se foram enviados convites para o Pró-Reitor e que
provavelmente quem par�cipará será a Profª. Heliny ou a Profª. Ana Cris�na Rebelo. Passando para o
próximo ponto CONPEEX, ECOPET e ENAPET (5): Prof. Kléber destaca que sobre o CONPEEX, a Profª.
Adriana já passou alguns informes. Observa que será necessário definir a par�cipação do PET no
CONPEEX. Destaca que foi definido o uso de posters, sem limite de trabalhos para apresentação. Assinala
que como nos eventos anteriores, se definirmos que teremos o momento PET, será necessário definir um
grupo para organizar essa par�cipação, a Mesa Redonda e demais a�vidades. Sobre o ECOPET, Profª.
Adriana Régia informa que o evento ocorrerá entre os dias 6 e 7 e 13 e 14 de agosto, em dois finais de
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semana, em virtude dos calendários acadêmicos da maioria dos grupos, com o tema: “PET e democracia -
posicionamento polí�co dos PET’s frente a um tempo de retrocessos”. O evento ocorrerá de forma 100%
remota. Sobre o ENAPET, Profª. Adriana relata dificuldades que vem enfrentando para encaminhar
demandas do ENAPET por falta de engajamento dos demais tutores da UFG e de outras IES, citando
nominalmente os tutores Profª’s Marília (PET Nutrição), Andreia (PET EMC), Prof. José Pedro (PET LII),
Profª Marise (PET Enfermagem Jataí) e Prof Wellington (PET MAT). (rec 52’16”). Lembra que o evento não
é do PET EngAli, mas um evento da UFG, da UEG, IFG, IFGoiano e UFJ, portanto a tomada de decisões
deve ter a marca do cole�vo. Destaca, ainda, que seu grupo terá edital de seleção para tutor agora em
junho e que o contrato com empresa Even3 terá que ser assinado por agora. Pontua que Prof. Ivano, do
PET UEG, se pron�ficou a assinar o contrato, desde que um tutor da UFG assine junto com ele. Prof. Ivano
também propôs que caso o valor das inscrições não cubra os custos totais, que a diferença seja rateada
entre os tutores. Profª. Adriana relata que após a primeira reunião em fevereiro, grupo definiu que o
evento terá apenas 2900 vagas totais, sendo que destas, 300 serão reservadas para os tutores. E que esse
número tomou por base a média de público de eventos anteriores. Profª. Maria Carolina (PET Vila Boa) se
voluntariou para assinar o contrato juntamente com Prof. Ivano. Colocado em discussão a possibilidade
de rateio entre os tutores, caso haja restos a pagar. Em regime de votação. Aprovado por unanimidade.
Prof. Kléber conclama a todos sobre a importância de par�cipar deste que é o principal evento do PET,
mas sobretudo é um evento da UFG. Destaca que aqueles tutores que por ventura se sen�rem
impossibilitados de cumprir o compromisso assumido quando entraram no PET, ou que estejam no
Programa apenas pela bolsa, que peçam para sair, pois o obje�vo do PET não é dar bolsa para quem quer
que seja. Solicita que Profª. Adriana encaminhe documento ao CLAA relatando essa situação e Prof.
Kléber enviará aos tutores, em nome do CLAA, a cobrança dessas responsabilidades. Próximo ponto (6):
Relatórios e Prestação de Contas. Prof. Kléber lembra que prazo final está cada vez menor e cobra
daqueles que ainda não inseriram o Relatório e a prestação de contas no Sistema, uma vez a próxima
reunião do CLAA será dia 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 seja muito longa. Solicita, ainda,
agilidade dos tutores na confecção dos mesmos, para tentar encaminhar ao Pró-Reitor, já com tudo
aprovado pelo CLAA. Em seguida Prof. Kléber lê relato do PET EngAli sobre o PET Enfermagem: O PET
Enfermagem teve 19 a�vidades planejadas em 2021, sendo 12 plenamente desenvolvidas, 6
parcialmente desenvolvidas e 1 não desenvolvida. Entre as plenamente desenvolvidas, “Reunião
Cien�fica do PET”, 1500 horas, “Reunião de Tutoria/Administra�va”, 2000 horas, “PET Libras,
comunicando com as mãos”, 500 horas, “PET-Pirô”, 500 horas, “Reunião de atualidades”, 1000 horas,
“Visitas técnicas do PET Enfermagem”, 600 horas, “Cine PET”, 270 horas, “Par�cipação em eventos
cien�ficos”, 1500 horas, Semana da Enfermagem PET/FEN UFG”, 1000 horas, “PET nas Mídias Digitais”,
300 horas, “PET na recepção de calouros”, 100 horas, “Formei e agora?”, 300 horas, “PET em um grupo de
gestantes”, 1000 horas, “Elaboração de projeto de pesquisa: Conhecimento da enfermagem na atenção
básica sobre sinais de au�smo na primeira infância: A luz do diagnós�co precoce”, 500 horas, “A Visão do
lgbtq+ frente ao processo de saúde-doença e o reflexo na assistência a saúde”, 1500 horas,  “Avaliação do
Conhecimento de Professores de nível fundamental sobre primeiros socorros”, 1000 horas, “Primeiros
Socorros: Capacitando Professores do Ensino Fundamental”, 1000 horas, “Percursos do Acadêmico de
Enfermagem: Perspec�va do Discente Indígena e Quilombola”, 500 horas, foram parcialmente
desenvolvidas. Somente uma a�vidade não foi desenvolvida, “PET na Saúde do Idoso”, 1000 horas, em
razão da necessidade de distanciamento social. Desse modo, manifesta-se favorável a aprovação do
relatório. Colocado em discussão. Em seguida, Profª. Le�cia (PET Biologia) apresenta relato das a�vidades
do PET Nutrição em 2021. Foram 13120 horas, em 21 a�vidades plenamente desenvolvidas. Par�cipação
em eventos, Recicla Nutri, Mês da Mulher, Reuniões semanais e reuniões extraordinárias com a tutora,
Comportamento alimentar e fatores associados, em estudantes de nutrição, Espaço das Profissões,
Relatório Anual, III Encontro de Pe�anos do Curso de Nutrição, XVIII Congresso de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONPEEX-UFG), Simpósio PETNUT, Planejamento operacional (�sico, técnico e financeiro),
Seleção de Novos Pe�anos, Grupo de Estudo, Empe�a, Minicurso, Avaliação Baseada em Competências,
Avaliação da monitoria acadêmica, Encontros PET, Por�ólio Virtual, Grupo de Discussão, Reuniões
mensais do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA). Considerando que todas as a�vidades
cumpriram plenamente aquilo que foi proposto no planejamento anual, manifesta-se pela aprovação do
relatório, salvo melhor juízo. Colocado em discussão. Em seguida, Prof. Hélio (PET Enfermagem)
apresenta relato do PET Geografia. O relatório de a�vidades do PET GEO apresentou 10 a�vidades
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planejadas para o ano de 2021, destas, 8 foram consideradas plenamente desenvolvidas, dentre elas a
a�vidade in�tulada: "Oficina Para Escolares: Problemas Socioambientais Urbanos"- A a�vidade foi
desenvolvida com adaptações, incluindo o público alvo, no qual os escolares não puderam ser incluídos -
sugere colocar a a�vidade como parcialmente desenvolvida. Uma a�vidade foi considerada como não
desenvolvida, porém foi realizada jus�fica�va e subs�tuição da mesma. E uma a�vidade foi considerada
parcialmente desenvolvida: Par�cipação em eventos cien�ficos. Sugere colocar plenamente
desenvolvida, pois consta que os alunos par�ciparam de eventos remotos, os quais eram obje�vos da
ação, não consta o mo�vo de ser considerada como parcialmente desenvolvida. Considerando que
nenhuma alteração é compulsória e só figuram como sugestão de melhoria, manifesta-se favorável a
aprovação do relatório salvo, melhor juízo deste conselho. Colocado em discussão. Em seguida, Profª.
Maria Carolina (PET Vila Boa) apresenta relato do PET Engenharias. O grupo programou 13500 horas de
a�vidades para 2021, distribuídas em 8 a�vidades. Foram plenamente desenvolvidas as seguintes
a�vidades: Universitário por uma Semana, 400 horas, PET Ensina, 2128 horas, PET Cultural, 600 horas,
Pesquisa Cien�fica, 6932 horas, Par�cipação em eventos, 400 horas, Gestão do grupo PET, 300 horas,
CinePET, 840 horas, PET na Escola, 1900 horas. Considerando a realização plena de todas as a�vidades
planejadas, cumprindo o tripé ensino-pesquisa-extensão, manifesta-se favorável a aprovação do
relatório, salvo melhor juízo deste conselho. Colocados em regime de discussão. Em votação. Aprovados
por unanimidade. Próximo ponto da pauta (7): 01) PET Ciências Biológicas: Desligamento dos discentes
Augusto Luiz Correa, mo�vo: aprovado no processo de transferência para o curso de Biotecnologia, data
para o desligamento: 17/04, Washington Luiz do Nascimento, mo�vo: formando, desligamento: após
18/04, Le�cia Ferreira de Paiva, mo�vo: solicitação da estudante, desligamento: após 28/04, Cín�a da
Silva Manso, mo�vo: solicitação da estudante, desligamento: após 28/04/2022. Edital de Seleção
01/2022-PET/BIO, para seleção de 4 bolsistas e 6 voluntários. Colocado em regime de votação, Aprovado
por unanimidade. 02) Edital de Seleção de Tutores, PET Enfermagem e PET Engenharia de Alimentos. As
discentes Geovana Lara Clemente Rocha (PET Vila Boa), Adrielly Rodrigues Noleto e Mariana Mangucci
Calil (PET EngAli) e o discente Brunno Inácio Lima (PET Geografia), se voluntariaram para par�cipar das
bancas de seleção. Colocados em discussão. Colocados em regime de votação, Aprovados por
unanimidade. Em seguida, passando para o próximo ponto de pauta (8) outros assuntos: Prof. Kléber
informa que Prof. Ivanilton, do IESA-UFG, recebeu proposta do SESI-GO, para estabelecimento de parceria
na área de educação ambiental, a qual compar�lhou com o CLAA. Entretanto, como não ficou claro na
proposta se o interesse é apenas para o curso de Geografia e afins, após contato com o mesmo, caso a
proposta seja aberta aos demais grupos, informará a todos. Nas solicitações de cer�ficados, pede que
seja informado o período como bolsista e como não bolsista no PET, uma vez que os dois períodos se
somam para emissão do cer�ficado. 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 22:09, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 23/06/2022, às 10:45, 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 01/07/2022, 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
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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
10:08, 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 2996225 e
o código CRC 0500E6C9.
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