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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 005/2022 - 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 27 de maio 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 (8) Outros assuntos. Às dez horas do dia
27/05/2022, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFG e de forma virtual pelo
link: h�ps://meet.google.com/dhh-gdtd-jta, 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. Adriana
Régia M. de Souza (�tular) e Núbia Cris�na Gonçalves Mendes (suplente), representantes PROEC, Profª.
Maria Carolina C. Mo�a (PET Vila Boa), �tular, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente.
Representantes dos bolsistas: Brunno Inácio Lima (PET Geo), Noelma de Jesus Silva (PET Mat), �tulares,
Adrielly Rodrigues Noleto (PET EngAli), Giovana Souza Oliveira (PET Nut), suplentes. Presença dos tutores
Prof. José Pedro Machado Ribeiro (PET LII), Profª. Marília Mendonça Guimarães (PET Nut). Presença dos
pe�anos: Aline Lopes Ferreira, Jadhe Borges Castro, Nathalia Ferreira Cantuário (PET Bio), Victor Manoel
Nascimento Rosa (PET EngAli), Alex Carrijo Guimarães, Débora Cris�na Serra Pinheiro, Lucas Santos de
Aguiar e Lúcio Mateus Santana Carvalho (PET EMC), Geovana Lara Clemente Rocha (PET Vila Boa) e Bruna
Vieira Regis (PET Nut). 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 08/04/2022: Colocada em discussão. Profª. Andreia (PET
EMC) considerou apontamentos feitos na úl�ma reunião pela Profª. Adriana (PET EngAli),
constrangedores, levianos e desconsideram o problema de saúde que a mesma vem enfrentando, tendo
passado por cirurgia oncológica no pulmão. Assinala que essa informação foi compar�lhada com a Profª.
Adriana, que por esse mo�vo, não poderia assumir uma comissão. Destaca que apesar da sua condição
de saúde, con�nuou cumprindo sua agenda e compromissos para com a UFG, observando que com
relação ao ENAPET, embora não es�vesse presente nas reuniões, sempre era informada por seus
pe�anos sobre o andamento e demandas, tendo inclusive ajudado a fazer um template e indicado nomes
para oficinas. Sobre a desmo�vação dos pe�anos nas reuniões, aponta que nas reuniões das comissões, o
PET EngAli, sempre que �nha algo novo, tem cortado as contribuições/sugestões daquilo que é
apresentado, inclusive por outros grupos, gerando com isso, a sensação de que o ENAPET seria do PET
EngAli e não da UFG, mas que apesar disso, seus pe�anos con�nuaram par�cipando e colaborando.
Profª. Adriana (PET EngAli) pede desculpas por citação feita e diz que não era sua intenção ofender
nenhum dos tutores citados, mas apenas expressar seus temores com relação aos rumos na organização
do ENAPET. Coloca que quando do aceite do evento, entendeu-se que todos os grupos par�cipariam,
observa, contudo que não é o que tem ocorrido. Assinala que até hoje ainda tem tutor que não apareceu
nas comissões. Prof. Kléber informa que encaminhará convite para todos os tutores, de reunião que
ocorrerá na segunda-feira, 30/05/2022, para tratar especificamente do ENAPET. Colocada em votação:
Aprovada por unanimidade, com as correções. Segundo item da pauta: Informes PRPI, o representante
não compareceu. Passando para o próximo de pauta (3), Informes PROEC: Prof. Kléber passa a palavra
para a representante. Núbia Cris�na, informa que inscrições para o CONPEEX começam no dia 20/06, e
também para o Projeto Música na Casa de Projetos Sociais/UFG, realizada pela EMAC em parceria com a
PROEC, com os cursos de violão, sensibilização musical e flauta doce, e canto coral e viola caipira,
inscrições irão até dia 02/06. Passando para o próximo ponto InterPET (4): Prof. Kléber parabeniza os
grupos responsáveis pela realização do evento, em seguida passa a palavra para Profª. Marília (PET Nut)
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que agradece a par�cipação de todos no InterPET e a parceria com o PET Enfermagem para realização do
mesmo. Passando para o próximo ponto CONPEEX, ECOPET e ENAPET (5): Prof. Kléber destaca que este
ano, em razão da quan�dade de eventos, não teremos o Momento PET dentro do CONPEEX, como em
anos anteriores. Observa que a par�cipação será via apresentação de posters, sem limitação do número
de trabalhos. Assinala sobre a necessidade de avaliadores no CONPEEX e solicita ajuda dos tutores. Profª.
Andreia pergunta se posters serão digitais ou �sicos e caso sejam �sicos, se haverá ajuda financeira para
impressão. Prof. Kléber informa que não sabe se haverá ajuda. Mas que uma das possibilidades para
baratear o custo, seria tentar imprimir na gráfica da UFG. Núbia Cris�na, PROEC, informa sobre
fluxograma para solicitação de impressão. Observa que demanda deve ser feita via SEI. Sobre o ECOPET,
que ocorrerá entre os dias 6 e 7 e 13 e 14 de agosto, Profª. Adriana (PET EngAli) informa que conversou
com a Profª. Raquel pela manhã, e soube que a UNB estará de férias de 05/05 até 06/06/2022. Já sobre o
ENAPET, as únicas novidades são a reunião de segunda-feira (30/05), às 18:30 horas, e a abertura das
inscrições também no dia 30/05. Próximo ponto de pauta, (6) Relatórios e Prestação de Contas: Prof.
Kléber destaca que não enviou a prestação de contas dos PET Nutrição, Geografia e Ciências Sociais, pelas
seguintes razões: PET Nutrição, o custeio veio mas a Profª. Marília ficou sem o cartão do banco o custeio
veio, mas o cartão da Profª. Marília estava vencido e o banco não enviou novo cartão. Geografia, o
custeio apareceu e desapareceu várias vezes e a Profª. Rusvênia não conseguiu gastar o recurso. No caso
do PET Ciências Sociais, não veio nem custeio e nem o cartão. Em seguida o PET Ciências Sociais relata a
prestação de contas do PET EMC, que recebeu R$ 4.800,00 de verba de custeio em 2021, tendo gasto: 1)
Aquisição de material de consumo, R$ 2.415,34 arame mig tubular, 4 unidades de vibra-stop micro,
1unidade de aço LAM RED 4340, 01 unidade peça de transistor arduino-nano e 1 unidade de chapa FQ
3/8. 2) Confecção de uniforme, 15 unidades para uso nas a�vidades do grupo, R$ 523,50 3)
Equipamentos de informá�ca R$ 1.711,46 4) Material de proteção e segurança R$ 149,60. Foram gastos
4.800,00 e os gastos atenderam o art. 4º, anexo II da resolução 36 do FNDE, de 24/09/2013, manifesta-se
favorável a sua aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Em seguida PET EngAli,
relata parecer do PET Enfermagem. O custeio foi u�lizado 1) aquisição de material de consumo, EPI, R$
78,70. Confecção de uniformes 1.930,00. Material de expediente e papelaria 819,60. De acordo com a
prestação de contas apresentada, em consonância com o planejamento de 2021, totalizando R$ 2.818,30
restando um saldo residual de R$ 1.981,70 centavos. Colocada em discussão. Em seguida, PET
Engenharias apresenta relato da prestação de contas e relatório do PET Matemá�ca. 4 A�vidades
planejadas e plenamente desenvolvidas pelo PET Mat: Par�cipação em eventos cien�ficos na área
educacional – 3, ao todo, tendo como resultado a publicação em anais de eventos e apresentação oral.
Projeto clube de matemá�ca, grupo realizou adaptações das a�vidades presenciais para o remoto, que
buscou promover debates e discussões sobre conceitos e histórias da matemá�ca. No projeto
matemá�ca básica em perspec�va: Ensino Fundamental, também realizada na modalidade remota,
contou com a produção de vídeo aulas e atendimento síncrono. Permi�u que o grupo desenvolvesse um
conjunto de novas habilidades e competências para lidar com o ensino emergencial. Projeto Círculo de
oficinas de matemá�ca para calouros da matemá�ca. Também realizada na modalidade remota, de
forma síncrona e assíncrona, u�lizando as plataformas google meet e moodle. Avalia posi�vamente o
trabalho desenvolvido, pois alcançou os obje�vos propostos relacionados ao acolhimento dos calouros na
UFG e contribuiu na formação da parte de licenciatura para os pe�anos e promoveram um momento de
reflexão sobre o aprendizado da matemá�ca de forma descontraída. A�vidades parcialmente
desenvolvidas 3, Projeto Círculo de Oficina de Matemá�ca Básica, grupo planejou as tarefas de ensino
que envolviam a educação do EJA e os conhecimentos matemá�cos e jogos estratégicos. A�vidade era
presencial e algumas partes o grupo conseguiu adaptar para o remoto, fizeram revisão bibliográfica sobre
a temá�ca de educação de jovens e adultos. Projeto Matemá�ca no Circo trabalhou de forma remota,
desenvolveu um conjunto de a�vidades de tarefas que envolvessem matemá�ca, porém de forma lúdica,
e a par�cipação de eventos vinculada ao PET. Manifesta-se favorável a aprovação do relatório, salvo
melhor juízo do CLAA. Quanto a prestação de contas, PET Mat recebeu R$ 4.800,00 de verba de custeio
para realização das a�vidades do grupo. Aquisição de material de papelaria e de escritório para o
desenvolvimento das a�vidades do grupo, R$ 3.101,30. Aquisição de EPI, R$ 440,00 e serviços prestados
por pessoas �sicas, R$ 1.258,70. Todos os gastos estão de acordo com a resolução 36, do FNDE,
manifesta-se favorável a aprovação da prestação de contas, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em
discussão. Discente Brunno, PET Geografia, lê relato PET Engenharia de Alimentos. Relatório PET EngAli
está bem distribuído entre ensino, pesquisa e extensão. 1) Parcerias com grupos PET tanto na UFG,
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quanto de outras IES. 2) Diversidade de eventos e ações forma�vas. 3) Organização da publicação das
a�vidades e o reconhecimento de importância das mesmas na formação dos bolsistas pe�anos. 4:
Preocupação com a evasão do curso onde o PET está assentado. A�vidades do grupo totalizaram 18090
horas plenamente cumpridas. Os apontamentos apresentados foram da ordem de acentuação e forma de
escrita do texto. Sugere pente fino no texto para ajuste das siglas e adequação do tempo verbal das
ações. Manifesta-se favorável a aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Quanto ao relatório de custeio,
após análise, afirma que gastos estão em conformidade com resolução 36 do FNDE, manifestando-se pela
aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Em seguida, Prof. Kléber lê relato PET
Licenciatura Intercultural Indígena sobre o PET Biologia. Grupo desenvolveu 14050 horas de a�vidades,
19 a�vidades plenamente desenvolvidas e uma a�vidade parcialmente desenvolvida. PET Par�cipa, 560
horas; InterPET 2021, 136 horas; Semana do Biólogo, 480 horas; Edital de seleção, 480 horas; Ajustando o
Regulamento do PET Bio, 280 horas; ENAPET 2021, 311 horas; Clube do Livro, 800 horas; Desenvolvendo
um Líder, 406 horas; Relatório Anual PET Bio UFG, 120 horas; PET POP, 1440 horas; PET Integra, 240
horas; ECOPET 2021, 251 horas; Darwin em casa, 1440 horas; Se Vira com o PET, 360 horas; Planejamento
Anual PET Bio UFG, 120 horas; Capacitações individuais, 250 horas; Reuniões semanais, 1152 horas; VI
Encontro de Bioé�ca, 480 horas; CONPEEX 2021, 136 horas; PET Pesquisa, 4608 horas. Todas as
a�vidades atendem o tripé do PET ensino-pesquisa-extensão, manifestando-se favorável a sua aprovação,
salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Prestação de contas PET Bio: Grupo recebeu
3.600,00 reais e fez 7 operações. Aquisição de 19 camisetas/uniformes com logomarca UFG, R$ 931,00
reais. Aquisição de material de consumo: informá�ca, hd ssd 120gb, R$ 340,00 reais, material de
consumo, EPI, R$ 1.473,81 reais, material de consumo, sacos, vasos, bandejas e pano mul� uso, R$
221,30 reais, material de consumo, soda cáus�ca, R$ 36,00 reais, material de consumo, material de
papelaria, R$ 331,50 reais, material de consumo, kit de primeiros socorros, R$ 259,04 reais. Totalizando
R$ 3.592,65 reais, restando saldo de R$ 7,35 reais. Todas as aquisições atendem a resolução 36 do FNDE
para u�lização do custeio, manifestando-se pela sua aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em
discussão. PET Nutrição relata PET Ciências Sociais. Grupo elaborou planejamento com 15 a�vidades, que
totalizaram 19100 horas, sendo todas plenamente desenvolvidas. Fes�val de poesia, 360 horas, Grupo de
literatura, 2400 horas, Par�cipação do ENAPET, ECOPET e InterPET, 2400 horas, Produção de ar�gos com
o PET, 2400 horas, Par�cipação na Semana das Profissões da UFG, 180 horas, Atualização do site do PET e
outras mídias sociais, 360 horas, Projeto pesquisas, 2000 horas, Grupo de estudos, 1200 horas, Projeto
oficinas, 1200 horas, Apresentação de trabalhos em eventos Acadêmicos, 1200 horas, PET Artes -
Produção de curtas, 2400 horas, Escrevendo com o PET, 1200 horas. Para contribuir com o relatório, a)
Produção de ar�gos - sugere esclarecer onde os ar�gos foram publicados ou se estão em fase de
submissão, b) PET Artes - Produção de curtas, sugere colocar link dos vídeos produzidos. Manifesta-se
favorável a aprovação do relatório, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Profª. Maria
Carolina (PET Vila Boa) esclarece que o relatório apresentado ainda são ações do tutor anterior, Prof.
Eduardo Gonçalves. PET Matemá�ca relata PET Licenciatura Intercultural Indígena. Prof. Kléber faz a
leitura do relato. No ano de 2021, duas a�vidades não foram realizadas. A�vidade Programação Cultural
e Pedagógica e Coral Aoxekato. A jus�fica�va apresentada para não realização dessas a�vidades, se
deram em razão da necessidade de distanciamento social, para conter a pandemia do covid 19. As
a�vidades plenamente desenvolvidas, InterPET UFG/2021, PET Cultural, ECOPET, ENAPET e
CONPEEX/UFG/2021, Oficina permanente de produção de recursos didá�cos específicos, a�vidade
espaço con�nuado de debate. Tendo em vista o alinhamento das a�vidades desenvolvidas com o tripé
ensino-pesquisa-extensão do PET, manifesta-se favorável a aprovação do relatório, salvo melhor juízo do
CLAA. Colocada em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Próximo ponto de pauta (7):
Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor: 01) PET Ciências Biológicas: Ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, a homologação do resultado final do PS Edital 01/2022, com
o seguinte resultado: Jadhe Borges Castro, Sara Dias Moura, Camila Santana de Oliveira e Geovana
Gomes, aprovadas como bolsistas, Isabella Barbosa, Nathalia Ferreira Cantuário, Rafaella Cris�na, João
Pedro Brito, João Victor Melo e Giselle de Fá�ma, aprovadas como voluntários. E, ainda, a inclusão de
Jadhe Borges Castro, Sara Dias Moura, Camila Santana de Oliveira, Geovana Gomes e Isabella Barbosa,
como bolsistas e de Nathalia Ferreira Cantuário e Giselle de Fá�ma, como voluntários. 02) PET Nutrição:
Ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, desligamento de Camila Alves Guimarães Mereb, como
bolsista, a par�r do dia 13/05/2022 e a inclusão de Fernanda Cardoso de Castro, como bolsista, a par�r
do dia 18/05/2022, classificada no Edital n° 001/2021, de 26 de novembro de 2021. 03) PET EMC:
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Guilherme Pereira do Nascimento, data do desligamento: 27/05/22 mo�vo: solicitação do pe�ano. Ana
Júlia Ba�sta Vilarinho, data do desligamento: 27/05/22, mo�vo: está realizando estágio. Ad referendo
pela Pró-Reitoria de Graduação, desligamento de Matheus Bailão de Barros, como bolsista, a par�r de
17/05/2022, por solicitação do mesmo para fazer estágio. 04) PET Geografia: aprovação do edital
01/2022, para seleção de 2 bolsistas e formação de cadastro de reserva. 05) PET Vila Boa: inclusão de
Arthur Angelo� Neves da Mata e Roberta Dias Ferreira, como voluntários, aprovados no Edital 01/2021,
a par�r de 27/05/2022. 06) PET Enfermagem: desligamento de Manoela Theodora Xavier Amorim, a
par�r de 25/05/2022 e Karoline Sobrinho Mendes a par�r de 10/06/2022, como voluntárias, e de Dandra
Alves de Souza, como bolsista, a par�r de 10/06/2022. Inclusão de Karoline Sobrinho Mendes, como
bolsista, a par�r de 11/06/2022. 07) PET EngAli: desligamento de Fabrícia Arantes de Medeiros, Isac
Oliveira Leite, Lucas Cabral Rodrigues e Victor Manoel Nascimento Rosa, como bolsistas, a par�r de
27/05/2022 e a inclusão de Diana Rodrigues Masson, Gabrielly de Paula Carvalho, Amanda Silva Lemes e
Maria Júlia Tavares Carvalho, como bolsistas, a par�r de 28/05/2022. Colocados em discussão. Colocados
em votação, Aprovados por unanimidade. Em seguida, passando para o próximo ponto de pauta (8)
outros assuntos: Prof. Kléber destaca que bolsas pendentes devem ser regularizadas por agora. Profª.
Andreia (PET EMC) observa que FAPEG reajustará valor das bolsas de mestrado e doutorado. Profª. Maria
Carolina informa sobre evento no Campus da Regional Goiás e convida todos a pres�giarem. 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 22:11, 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 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
14:39, 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
21:20, 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-
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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 2996227 e
o código CRC 94CFFB2F.

Referência: Processo nº 23070.009014/2022-84 SEI nº 2996227
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