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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 006/2022 - 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 10 de junho de 2022, com os
seguintes pontos de pauta: (1) aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) ECOPET e ENAPET; (5) Prestação de Contas; (6) Homologação Seleção Tutor, PET Enfermagem
e PET Engenharia de Alimentos; (7) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor; (8)
Solicitação de prorrogação do período de tutoria – PET EMC e (9) Outros assuntos. Às dez horas do dia
10/06/2022, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFG e remotamente pelo link:
h�ps://meet.google.com/vpd-nbyo-�q, 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. Cláudia Bueno Alves, suplente PRPI, Profª. Maria
Carolina C. Mo�a (PET Vila Boa), �tular, Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC), suplente.
Representantes dos bolsistas: Noelma de Jesus Silva (PET MAT), �tulares Adrielly Rodrigues Noleto (PET
EngAli), Giovana Souza Oliveira (PET Nut), suplentes. Presença da tutora Profª. Rusvênia Luiza Ba�sta
Rodrigues da Silva (PET GEO). Presença dos pe�anos: Jadhe Borges Castro, Nina Machado Suzigan (PET
Bio), Gabriela Coutrin de Melo Carvalho, Gabrielly de Paula Carvalho, Mariana Caetano Mendonça e
Pedro Augusto P. C. Carvalho (PET EngAli), Débora Cris�na Serra Pinheiro (PET EMC), Geovana Lara
Clemente Rocha e Kallyane Campos Souza (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. Primeiro ponto da pauta, (1): Aprovação da ata da reunião de 27/05/2022: Profª. Marília
solicitou correção referente a prestação de contas. Na parte onde se lê ‘o custeio veio mas a Profª.
Marília ficou sem o cartão do banco’, leia-se ‘o custeio veio, mas o cartão da Profª. Marília estava vencido
e o banco não enviou novo cartão’. Colocada em discussão. Colocada em votação: Aprovada por
unanimidade. Segundo item da pauta: Informes PRPI. Representante destaca que não ter nenhum
informe no momento. Passando para o próximo de pauta (3), Informes PROEC: Profª Adriana Régia, está
em compromisso fora da UFG e a suplente, Núbia Cris�na, está de férias. Passando para o próximo ponto
ECOPET e ENAPET (4): Prof. Kléber pergunta se alguém tem algum informe a fazer. Sobre o ECOPET, a
discente Adrielly (PET EngAli), informa que o Instagram do evento está funcionando e que inscrições
ocorrerão de 10 a 24 de julho e a submissão de trabalhos, de 18 de junho a 09 de julho. Propostas de
a�vidades, de 11 a 25 de junho. Sobre o ENAPET, Prof. Kléber destaca que Prof. Ivano vem atualizando os
dados do total de  inscritos do evento. E que, até o momento, foram apenas 600 inscrições e 6 trabalhos.
Em seguida, o discente Pedro Augusto (PET EngAli) relata números atuais do evento, que a�ngiu 794
inscrições e 17 submissões até o momento. Prof. Kléber assinala que o número ainda está baixo. Próximo
ponto de pauta, Prestação de Contas (5): Úl�ma prestação de contas, grupo PET LII, que será relatado
pelo PET MAT. Prof. Kléber fez a leitura da mesma. Em 2021, o Grupo recebeu R$ 4.400,00 reais, gastos
com: aquisição de material de consumo, R$ 2.299,91 reais, serviço de impressão de materiais gráficos, R$
1.000,00 reais, serviços de impressão de materiais gráficos, R$ 1.100,00 reais. Totalizando R$ 4.399,91,
com um resto de nove centavos. Analisando a prestação de contas do grupo, avalia que pagamentos
atenderam norma�vas do PET, sendo favorável a sua aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada
em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Próximo ponto de pauta (7): Edital de seleção,
subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor: Prof. Kléber apresenta inclusão de ponto de pauta,
prorrogação do período de tutoria do PET EMC. Colocada em discussão. Em votação. Aprovado por
unanimidade. 01) PET EMC: resultado do edital 02/2022, de acordo com os itens 2.1, 3, 5.1 e 6.5 do
mesmo. João Pedro dos Santos Nunes, Marcos Vinícius Nunes dos Santos, Pedro Henrique de Araújo
Viajante e Rafaela Benhur de Borba, aprovados como bolsistas. Samuel Carvalho de Almeida, aprovado
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como voluntário. Ivan Santos Pereira, cadastro de reserva. Gabriel Henrique Maia Pereira, Jordana Borges
de Souza e Pedro Ferreira Galvão Neto, desclassificados. 02) PET Vila Boa: desligamento de Ana Luiza
Mendanha Botelho, como bolsista, a par�r de 06/06/2022, e de Leonardo Brian Miguel Viana, como
voluntário, a par�r de 10/06/2022, e a sua inclusão como bolsista, a par�r de 10/06/2022, e a inclusão de
Ahylla Sanches e João Matheus Silva Ferreira, como voluntários, aprovados no Edital 01/2021, a par�r de
10/06/2022. 03) PET MAT: edital de seleção de Bolsistas 01/2022. Colocados em discussão, em votação,
aprovados por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta (8) prorrogação do período de
tutoria PET EMC: Profª. Andreia apresenta pedido de prorrogação do período de tutoria à frente do PET
EMC e jus�fica a importância da prorrogação como forma de dar con�nuidade aos trabalhos ora em
curso, iniciados em 2019, quando ingressou como tutora do PET. Destaca os vários desafios decorrentes
da pandemia e que, apesar disso, foram todos superados a contento. Sendo assim, solicita prorrogação
do seu período à frente do Grupo. Colocado em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em
seguida, passando para o próximo ponto de pauta (9) outros assuntos: Prof. Kléber destaca que ontem
foram encerradas as inscrições dos editais de Seleção do PET Enfermagem e PET Engenharia de
Alimentos, tendo apenas uma inscrição em cada edital, que foram dos atuais tutores. Informa que as
bancas de seleção estão compostas da seguinte forma, PET Engenharia de Alimentos: Os Profs Wellington
L. Cedro, Presidente, José Pedro, �tular e a Rusvênia Ba�sta, como suplente, discente Geovana Lara,
�tular, e Brunno Inácio, suplente. A banca do PET Enfermagem, ficou composta com os Profs Andreia
Aoyagui, Presidente, Le�cia Gonçalves, �tular, e Maria Carolina Mo�a, suplente, e a discente Mariana
Mangucci, �tular, e Adrielly R. Noleto, como suplente. 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
21/07/2022, às 14:43, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 21/07/2022, às 16:21, 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 22/07/2022, às 10:52, 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 22/07/2022,
às 11:00, 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 22/07/2022, às
11:09, 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 Andreia Aoyagui Nascimento, Coordenadora de Pós-
Graduação, em 22/07/2022, às 11:09, 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 Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 22/07/2022, às 13:38, 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 23/07/2022, às
20:49, 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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Documento assinado eletronicamente por KLAYVER HENRIGLE PRICINOTE SANTOS RODRIGUES,
Discente, em 24/07/2022, às 11:14, 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 25/07/2022, 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.

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 3060271 e
o código CRC B108087D.
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