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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 007/2022 - 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 15 de julho de 2022, com os
seguintes pontos de pauta: (1) Informes;  (2) aprovação da ata da reunião anterior; (3) Informes PRPI; (4)
Informes PROEC; (5) ECOPET e ENAPET; (6) CONPEEX; (7) Homologação do resultado Seleção de tutor; (8)
Relatório Consolidado; (9) Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutor; (10) Outros
assuntos. Às dez horas do dia 15/07/2022, na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/bdm-pfxh-
tpq, reuniu-se o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Tutores e Alunos do PET/UFG, com a
presença dos seguintes membros: Profs. Kléber Mendes de Figueiredo, presidente do CLAA/PET/UFG,
Keila Correia de Alcântara, Representante Prograd, a T.A. Núbia Cris�ana Gonçalves Mendes,
representante PROEC, Profs. Maria Carolina C. Mo�a (PET Vila Boa), �tular, e Hélio Galdino Júnior (PET
Enf), suplente. Representantes dos bolsistas: Heloisa Yadein Rodrigues (PET Mat), �tular, Adrielly
Rodrigues Noleto (PET EngAli) e Giovana Souza Oliveira (PET Nut), suplentes. Presença da Profª, Renata
Mazaro e Costa. Presença dos pe�anos: Gabrielly de Paula Carvalho, Mariana Caetano Mendonça e
Mariana Mangucci Calil (PET EngAli), Débora Cris�na Serra Pinheiro e João Vitor Menegon Xavier (PET
EMC). Constatada a existência de quórum, o Presidente do CLAA-PET/UFG, Prof. Kléber Mendes de
Figueiredo agradece a presença de todos e inicia a reunião com o primeiro ponto da pauta, (1) Informes.
Em seguida passa a palavra para o Pró-Reitor de Graduação. Prof. Israel inicia fala cumprimentando os
presentes, em seguida informa da saída do Prof. Kleber M. Figueiredo à frente da Interlocução do
PET/UFG junto ao MEC, após mais de 7 anos, sendo o Interlocutor que mais tempo permaneceu nesta
função na UFG. Destaca, ainda, sua grande contribuição ao Programa e a Universidade e agradece-o pela
dedicação, competência e profissionalismo em todo esse tempo. Assinala, ainda, da dificuldade de
encontrar um subs�tuto a altura do trabalho realizado pelo Prof. Kleber, para assumir a Interlocução do
PET. Observa que o pedido de desligamento teve como mo�vação tratar da própria saúde. Destaca que
esforços na busca por um sucessor foram recompensadas, com o aceite da Profª. Renata Mazaro, do
ICB/UFG, para assumir a função. A Profª. Renata cumprimenta os presentes e, em seguida, agradeceu
pela confiança depositada nela para assumir mais esse desafio. E também ao Prof. Kléber pelos
ensinamentos e trocas de experiências no CLAA, quando fora tutora do PET BIO. Prof. Kléber destaca sua
trajetória no CLAA e os vários desafios enfrentados quando assumiu a função de Interlocutor. Em seguida,
agradeceu a todos pelos aprendizados e trocas durante esse longo período em que esteve à frente da
interlocução e do CLAA, mas que agora precisa se afastar para cuidar da saúde. Ainda na parte dos
informes, Prof. Kléber relata que foi procurado por discentes do Centro Acadêmico de Engenharia
Química, pois estão querendo montar um grupo PET no curso. Prof. Kléber esclareceu que no momento
não há editais do MEC abertos para criação de novos grupos. Mas orientou que criassem o grupo e
buscassem um professor que possa ser o tutor e, também, que buscassem fazer parcerias de projetos e
ações conjuntas com os Grupos da UFG. Informa que passou para o grupo os e-mails dos tutores e dos
grupos, exceto o do PET Vila Boa. Segundo ponto da pauta, aprovação da ata da reunião de 10/06/2022:
Colocada de discussão, em regime de votação. Aprovada por unanimidade. Próximo ponto (3), Informes
PRPI. Nenhum representante da PRPI compareceu. Próximo ponto (4), Informes PROEC: Prof. Kléber
passa a palavra para representante, Núbia Cris�ana, que informa sobre úl�ma edição do “Curta o
Campus”, que aconteceu no dia 09/07, na Casa de Projetos Sociais da UFG e que teve atrações ar�s�cas e
culturais. O evento contou com a par�cipação dos grupos PET Enfermagem e PET Biologia. Os pe�anos da
Enfermagem, fizeram uma apresentação do hino nacional, cantado em libras. E o PET Biologia, ofereceu
uma oficina de separação de resíduos. O evento deste ano foi 100% presencial, tanto para o público
interno quanto externo. O outro informe, foi sobre a reinauguração da casa do Areião, no dia 06 de
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agosto, a par�r das 09 horas. Passando para o próximo ponto (5), ECOPET e ENAPET: Prof. Kléber
pergunta aos presentes se há algum informe a ser feito. A discente Adrielly (PET EngAli) informa que as
inscrições já estão abertas e irão até 24/7/2022 e, como as vagas são limitadas, recomenda àqueles que
não se inscreveram, se inscrever o quanto antes.  Sobre o ENAPET, Prof Hélio (PET Enf), informa que a
fase atual é de avaliação dos trabalhos e resumos subme�dos, cujo prazo final para conclusão se encerra
dia 20/07. Foram distribuídos em torno de 7 a 8 resumos por avaliador, para concluir essa etapa dentro
do prazo. Ainda sobre o ENAPET, Profª. Rusvênia informa que a mesa de abertura do PET no evento já
está definida com os palestrantes, Prof. Pablo Pires e a Profª. Cris�ane Riveline e com a coordenação da
Professora Estelamaris Monego. Passando para o próximo ponto, (6) CONPEEX: Prof. Kléber destaca que
no momento não há maiores informações sobre o evento a serem passadas. Núbia Cris�ana (PROEC)
informa que as inscrições para ouvintes iniciaram em 20 de junho e irão até 31 de agosto. Próximo ponto
de pauta, (7) Homologação resultado Seleção de tutor: Prof. Kléber destaca que nos dois editais abertos,
do PET Enfermagem e PET Engenharia de Alimentos, somente os atuais tutores se inscreveram no
certame. E que no final dos trabalhos das bancas de seleção, o Prof. Hélio Galdino Júnior (PET
Enfermagem) e a Profª. Adriana Régia M. Souza (PET EngAli) foram os finalistas e, também, aprovados em
seus respec�vos processos. Colocada em discussão. Colocada em regime de votação a homologação do
resultado de Seleção de tutor do PET Enfermagem e PET Engenharia de Alimentos. Aprovado por
unanimidade. Próximo ponto (8), Relatório Consolidado: Prof. Kléber destaca que foi enviado aos tutores
o Relatório Consolidado e que o mesmo deverá ser aprovado hoje no CLAA e, depois, ser aprovado
também na reunião do CEPEC do dia 05 de agosto. Observa que o prazo para envio ao MEC da ata da
reunião, é até final de agosto, mas que após a reunião será enviado a cer�dão de ata e, posteriormente,
na reunião de setembro, a ata assinada pelos membros do  CEPEC. Colocado em discussão, em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Próximo ponto (9): Edital de seleção, subs�tuição e desligamento
de Bolsistas e Tutor: 01) PET Biologia: Desligamento a pedido da discente Giselle de Fá�ma Santos
Gomes, como voluntária, a par�r de 30/06/2022. 02) PET Nutrição: ad referendum pela Pró-Reitoria de
Graduação, desligamento da discente Júlia Siriano de Melo, como bolsista, a par�r de 06/07/2022 e
inclusão de Carolina Braga de Castro, como bolsista, classificada no edital N° 01/2021, de 26/11/2021. 03)
PET Enfermagem: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, desligamento dos discentes Manoela
Theodora Xavier Amorim e Karoline Sobrinho Mendes, como voluntárias e da discente Dandra Alves de
Souza, como bolsista. E inclusão de Karoline Sobrinho Mendes, como bolsista. 04) PET Geografia: ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, homologação do resultado do edital 02/2022. Thiago
Mar�ns de Moura Bosco e Mikaelle Lima Souza, aprovados como bolsistas, Pedro Henrique Lopes da
Silva, Milena Silva Rodrigues, Sarah Cardoso Bastos, Igor Tavares de Morais, Gustavo Vieira Cerqueira,
Andressa Kelly da Silva Xavier, Mariana Costa de Oliveira, Lóry Júnia do Vale Ribeiro, Isabella Fernandes
Azeredo e Júlia Stephanie de Oliveira Cavalcante, aprovados como voluntários. E, ainda, a inclusão dos
discentes Thiago Mar�ns de Moura Bosco e Mikaelle Lima Souza, como bolsistas e de Milena Silva
Rodrigues e Gustavo Vieira Cerqueira, como voluntários. 05) PET EMC: desligamento de Marcos Vinícius
Nunes dos Santos, como bolsista e de Samuel Carvalho de Almeida, como voluntário, a par�r de
15/07/2022, inclusão de Samuel Carvalho de Almeida, como bolsista. 06) PET Engenharia de Alimentos:
desligamento de Débora Raquel Costa Campos, como não bolsista, a par�r de 15/07/2022. 07) PET
Matemá�ca: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, a inclusão de Giovanna Lima Amancio
Moraes, de Gabriella Rosa Pereira e de João Pedro Borges de Souza como bolsistas a par�r de
07/07/2022, aprovados no Edital PETMAT nº 01/2022. A inclusão de Giovanna Chaves dos Santos, como
voluntária. E homologação do resultado de Edital PETMAT nº 01/2022: 1- Giovanna Lima Amancio
Moraes, 2 - Gabriella Rosa Pereira, 3 - João Pedro Borges de Souza, aprovados como bolsistas, 4 – Pedro
Henrique Tobias Ribeiro, 5 – Rafael Almeida Cândido, 6 – Renata Cris�na Alves, 7 - Giovanna Chaves dos
Santos, aprovados como voluntários, Leandra Gonçalves Pinheiro de Brito, Vitor Hugo Rodrigues de
Almeida e Lauriane Laura Silva Campos, desclassificados. Colocados em discussão, em regime de votação.
Aprovados por unanimidade. Em seguida, próximo ponto de pauta (10), outros assuntos: Prof. Kléber
assinala que esta é sua úl�ma reunião como Presidente do CLAA, mas que con�nuará sempre disponível
para ajudar o PET. Destaca inclusive que na Engenharia Mecânica, devido a falta de ramais na
Universidade, que os telefones pessoais viraram ‘ins�tucionais’ e públicos. Em seguida abre a palavra aos
presentes. 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
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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 14:45, 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 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 Keila Correia De Alcântara, Professor do Magistério
Superior, em 22/07/2022, às 10:23, 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 10:53, 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 11:01, 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.

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.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3060298 e
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