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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 007/2021 - 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 13 de agosto de 2021, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Análise do Relatório e Prestação de Contas; (05) Apreciação dos editais para seleção de tutores
PET Geografia e PET Vila Boa; (06) InterPET; (07) CONPEEX; (08) Edital de seleção, substituição e
desligamento de Bolsistas e Tutores; e (09) Outros assuntos. Às dez horas do dia 09 de julho de dois mil e
vinte e um, na sala virtual de link: https://meet.google.com/vhx-jipx-ayw, 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; Larissa Santos Pereira, representante da
PRPI; Flávia M. Freire, representante da PROEC; Profª. Letícia Gonçalves de Almeida (PET Bio) e Prof.
Eduardo Gonçalves Rocha (PET Vila Boa), titulares; Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC) e do
Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enfermagem), suplentes, representantes dos tutores. Representantes dos
bolsistas: Jordana Menezes Barbosa Silva (PET MAT), Giovana Souza Oliveira (PET NUT), Brunno Inácio
Lima (PET GEO) e Victor Manoel Nascimento Rosa (PET EngAli). Presença dos tutores Profª. Adriana
Régia M. de  Souza (PET EngAli), Profª. Marília Mendonça Guimarães (PET NUT), Prof. José Pedro
Machado Ribeiro (PET LII) e Profª. Marise Ramos de Souza, (PET Enf. Jataí). Presença dos petianos:
Débora Cristina Serra Pinheiro (PET EMC), Washington Luiz do Nascimento (PET Bio), Adrielly Rodrigues
Noleto, Lucas Cabral Rodrigues e Mariana Mangucci Calil, (PET EngAli) 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 seguida, dando continuidade
aos pontos de pauta, passa para o Item (1) Aprovação da ata da reunião de 13/08/2021. Colocada em
discussão, em votação: Aprovada por unanimidade. Passando para o Item (2), Informes PRPI: Prof. Kléber
passa a palavra para a representante da PRPI. Larissa Santos destaca que em razão do retorno ao ar do site do
CNPQ, foi prorrogado o prazo para inscrição no edital de bolsas. Assim, os projetos que tiveram planos de
trabalho aprovados, já poderão se inscrever até o dia 16 de agosto de 2021. Passando para o Item (3)
Informes PROEC: Prof. Kléber passa a palavra para a representante da PROEC. Flávia M. Freire destaca que
no momento não há novidades. Reforça, contudo, o CONPEEX, que acontecerá de 4 a 8 de outubro, e o
SEREX – Seminário Regional de Extensão do Centro-Oeste, que acontecerá de 8 à 10 de novembro de 2021,
com o tema: “Conquistas e Desafios da Extensão Universitária no Centro-Oeste Brasileiro no século XXI”.
Maiores informações no site da PROEC. Passando para o Item (4), Análise do Relatório e Prestação de
Contas: Prof. Kléber destaca que nessa reunião temos alguns relatórios e prestações de contas para serem
analisados. Teremos até o dia 31 de agosto para inserir no sistema, e o Pró-Reitor, terá até o dia 15 de
setembro. Observa que, como ainda há uma reunião do CLAA programada para 10 de setembro, aqueles
relatórios e prestações de contas que não forem apreciados hoje, ainda terão a reunião do dia 10. Profª.
Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli) inicia relato da prestação de contas do PET Biologia. Destacando
que, apesar do valor de custeio, na ordem de R$ 4.400,00 constar no Sistema de Informação Gerencial –
SIGPET, observa que não houve depósito desse valor no cartão pesquisador, da tutora Profª. Letícia
Gonçalves de Almeida. Conforme o FNDE, o valor não foi depositado, porque a senha do cartão foi
registrada após o encerramento do prazo de pagamento. O extrato emitido pelo banco do Brasil no referido
período, comprova a inexistência de saldo e de gastos. Em seguida, a discente Débora Cristina (PET EMC)
leu o relatório e a prestação de contas do PET Matemática, destacando os seguintes pontos: que em razão das
dificuldades provocadas pela pandemia, os grupos PET tiveram que se reinventar para manter em execução
suas atividades. No caso do PET MAT, destaca que teve seis atividades plenamente realizadas e três
atividades parcialmente desenvolvidas. Plenamente desenvolvidas: Participação no evento do ENAPET
2020, participação no evento do InterPET 2020, participação no evento do ECOPET 2020, participação no
evento CONPEEX UFG/2020, participação no evento XV Encontro Regional da ANPED, com publicação
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de trabalho e apresentação oral no evento e ainda o “Projeto Círculo de oficinas de matemática para calouros
da matemática”, teve como resultado a produção de matérias jornalísticas para o site do PETMAT e vídeos
com as oficinas para socialização dos resultados do projeto. A atividade – “Projeto Matemática Básica em
Perspectiva: Ensino Fundamental” também foi plenamente desenvolvida. O grupo utilizou as plataformas
Google Classroom e Google Meet para realização da atividade, obtendo como resultado a produção de
material educativo para uso no curso (24 videoaulas) e os resultados do projeto foram apresentados em
eventos da área de educação matemática, do PET e da UFG. Já a atividade - Projeto Clube de Matemática,
foi parcialmente desenvolvida, usando Google Classroom e Google Meet, nesta atividade os petianos
realizaram estudos de artigos e capítulos de livros, abordando a temática relacionadas ao aprendizado dos
conhecimentos matemáticos, e posteriormente transmitiam por meio de sínteses. Como produto final,
produziram roteiros e vídeos institucionais sobre o projeto. As atividades presenciais “Projeto Círculo de
Oficinas de Matemática Básica” e “Projeto Matemática no Circo” não foram realizadas, mas, o grupo
adaptou-se com o uso do Ensino Emergencial Remoto, com a elaboração de roteiros, e estudaram a temática
da educação de jovens e adultos. Possibilitando assim, elaborar roteiros para divulgação do projeto, desta
forma as atividades foram avaliadas como parcialmente desenvolvidas. Finaliza o relato, manifestando-se
pela sua aprovação, salvo melhor juízo do CLAA. Em seguida, apresenta o parecer da prestação de contas do
PET MAT. Destacando que o Grupo recebeu R$ 4.800,00 de custeio, assim utilizados: 1) material de
consumo para execução das atividades, R$ 3.476,19 – confecção de material didático e pedagógico e R$
473,81 – usados na assinatura do software Microsoft Office 2019. 2) Outros serviços de terceiros / pessoa
jurídica, inscrição no Congresso PME44, no valor de R$ 850,00. Embora não especifique quais petianos
foram favorecidos com a inscrição no evento, finaliza seu relato manifestando-se favorável à aprovação da
prestação de contas do Grupo PET MAT, salvo melhor juízo do CLAA. Colocado em discussão. Em seguida,
Prof. Kléber apresenta o parecer elaborado pelo Grupo PET GEO, sobre do PET Ciências Sociais.
Destacando que, no relatório, constam 19 atividades previstas para 2020, com um total de 22.160 horas. Do
total de atividades, 12 foram realizadas plenamente, com 13460 horas. Quatro realizadas parcialmente, com
previsão de 5000 horas, e três atividades não foram desenvolvidas, carga horária de 3700 horas. Destaca que
as atividades não realizadas foram devidamente justificadas. Observa que nas atividades parcialmente
desenvolvidas, não foi possível saber qual a carga horária efetivamente realizada. As atividades realizadas
foram descritas de forma satisfatória, e o relatório apresentou o sucesso das atividades realizadas, mesmo no
contexto da pandemia. Sugere, nos próximos relatórios, não colocar nos itens produção de artigos ou textos,
os produtos completos, mas apenas o resumo dos trabalhos produzidos. Sugere que, quando uma atividade
não for realizada por completo, e que carga horária usada tenha sido inferior a 50% do previsto, que ela seja
marcada como não realizada e uma nova atividade seja cadastrada. Sugere atentar para a quantidade de
atividades para o próximo planejamento e a carga horária total, uma vez que a previsão inicial de 22 horas
por bolsista excede a exigência do PET, que é de 20 horas. Diante do exposto, emite parecer favorável à
aprovação do relatório de atividades do PET Vila Boa, salvo melhor juízo do CLAA. Colocado em
discussão. Em seguida, Prof. José Pedro (PET LII) faz leitura da prestação de contas do PET Engenharia de
Alimentos, destacando que, para 2020, o Grupo recebeu o valor de R$ 4.800,00 gastos com: 1) aquisição de
material de consumo – material de papelaria, num total R$ 999,55 e 2) aquisição de material de consumo –
aquisição de peças para melhoria do desempenho do computador do PET, em razão das atividades remotas
terem sido adaptadas para o formato remoto online, totalizando um valor de R$ 3.800,00. Assim as duas
compras, totalizaram um valor de R$ 4.799,55 restando um saldo de R$ 0,45 centavos. Como os gastos
atendem as normativas do FNDE, finaliza seu parecer, manifestando-se pela aprovação do mesmo, salvo
melhor juízo do CLAA. Colocados em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passando pra o
Item (5) Apreciação dos editais para seleção de tutores PET Geografia e PET Vila Boa: Prof. Kléber
informa que os tutores desses dois grupos completarão seis anos, em 01 de dezembro de 2021, e que os dois
processos seletivos deverão estar concluídos antes dessa data, exigindo assim, que o CLAA monte duas
bancas para condução desses processos. Os editais foram enviados para todos os membros do CLAA
analisarem, e os mesmos vem melhorando cada vez mais. Colocados em discussão. Colocados em votação.
Aprovados com uma abstenção, Prof Eduardo G. Rocha (PET Vila Boa). Prof. Kléber observa que o outro
problema agora, é o de composição dessas duas bancas. A Profª. Marília M. Guimarães (PET NUT) e o Prof.
José Pedro Ribeiro (PET LII) colocaram seus nomes à disposição do CLAA. As Petianas Jordana Menezes
Barbosa Silva (PET Mat) e Débora Cristina Serra Pinheiro (PET EMC) colocaram seus nomes à disposição
(titulares). Mariana Mangucci Calil e Victor Manoel Nascimento Rosa (PET EngAli) se colocaram à
disposição para participar como suplentes. Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli) e Prof. Hélio
Galdino (PET Enfermagem) se colocaram à disposição, como suplentes. Profª. Letícia Gonçalves de
Almeida (PET Bio) também se coloca à disposição do CLAA. Em seguida, Passando para o próximo
ponto de pauta (6), InterPET: Prof. Kléber destaca que o desafio desse ano, foi justamente fazer o
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InterPET online, mas que na sua avaliação, o evento cumpriu com muita competência o desafio. Destaca,
ainda, que a mesa redonda deste ano, trouxe uma carga de emoção muito forte, com a participação de alguns
dos primeiros tutores dos grupos pioneiros. Onde o trabalho, dedicação e colaboração de cada deles,
possibilitou que o PET chegasse hoje no ponto atual. Aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho e
empenho de cada membro da comissão organizadora. Em seguida, abre a palavra aos presentes. Profª.
Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli) destaca que, apesar das dificuldades e do fato de que o remoto dá
muito mais trabalho, o maior receio era a realização da assembleia, mas que apesar desse receio, a
assembleia foi bem feita. Fez-se também o regimento, a partir do regimento do ENAPET. Aponta que apesar
da confusão inicial, depois deu tudo certo. Prof. José Pedro (PET LII) também parabeniza a comissão
organizadora pelo excelente trabalho realizado. Apresenta suas impressões, a partir do GDT que coordenou,
onde na sua opinião, a forma como foram organizados, possibilitou que todos os participantes colocassem
suas opiniões. Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enfermagem) também parabeniza a comissão organizadora
pela forma como tudo foi organizado, destacando que no grupo em que coordenou, ficou satisfeito com a
sintonia dos estudantes com a forma de condução do GDT. Passando para o próximo ponto de pauta (7)
CONPEEX: Prof. Kléber lembra que já estamos na reta final do início do CONPEEX, que acontecerá entre
os dias 4 e 8 de outubro. Aproveita para agradecer aos tutores que se inscreveram como avaliadores que,
contando com ele, soma um total de 8 avaliadores. Passando para o próximo ponto de pauta (08) Edital
de seleção, substituição e desligamento de Bolsistas e Tutores: (01) Grupo PET Engenharias: ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o desligamento Letícia Fideles Silva, como bolsista, a partir de
22/07/2021. Aprovação do resultado do Edital 02/2021: aprovadas Ana Julia Batista Vilarinho e Ligyane
Hellen Tobias Lopes, e a inclusão das mesmas como bolsistas a partir de 17/08/2021. O desligamento dos
bolsistas Victor Vogel Carvalhaes e João Pedro Lacerda Morais, a partir de 17/08/2021. Edital de Seleção de
Bolsistas e voluntários, 03/2021. (02) Grupo PET MAT: Ad Referendum pela Pró Reitoria de Graduação, o
Edital de Seleção PET MAT 01/2021, para seleção de Bolsistas e Não-Bolsistas. (03) Grupo PET BIO: O
desligamento das bolsistas Evilyn Paula Rocha da Silva e Julia Rodrigues Cavalcanti, a partir do dia 17 de
agosto de 2021. Ad Referendum Edital de Seleção PET BIO 01/2021, para seleção de 3 Bolsistas e 6 Não-
Bolsistas. Regimento PET BIO. (04) Grupo PET Vila Boa: Desligamento dos bolsistas Amanda Inara de
Brito Santana, Joel dos Santos Lima e Pamella Woodson Honorato, a partir de 17/08/2021. O desligamento
de Ana Laura Correia Duarte, Estela Moreira e Castro, e de Beatriz Ribeiro de Queiroz, como não bolsistas,
a partir de 17/08/2021, e a inclusão das mesmas como bolsistas, a partir de 17/08/2021. (05) Grupo PET
Enfermagem: Ad Referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, a homologação do resultado do Processo
Seletivo Edital 002/2021: Iago Gomes Silva, aprovado como bolsista, Érica Nunes Carneiro, aprovada como
bolsista, Dandra Alves de Souza, aprovada como bolsista, e Lívia Ellen Leal Moreira, aprovada como
voluntária, e a inclusão dos mesmos a partir de 04/08/2021. (06) Grupo PET GEO: ad referendum pela Pró-
Reitoria de Graduação, o desligamento de Matheus Henrique Ribeiro Freire, como bolsista, a partir de
07/08/2021, e a inclusão de Danyella Ferreira Oliveira, como bolsista, a partir de 08/08/2021. (07) Grupo
PET EngAli: o desligamento do discente Alexandre da Silva Teixeira e da discente Amanda Lorena
Rodrigues Cardoso, como bolsistas, a partir de 17/08/2021, e a inclusão de Mariana Mangucci Calil, e de
Lívia Maria de Melo Miranda, como bolsistas, a partir de 18/08/2021. (08) Grupo PET Nutrição:
desligamento de Maria Carolina Boeira Keller, como bolsista, a partir de 17/08/2021, e a inclusão da discente
Marina Macedo, como bolsista, classificada no edital 01/2020, de 28 de setembro de 2020, e indicação da
discente Giovana Souza Oliveira, como representante dos alunos no CLAA. Colocados em discussão. Em
votação. Aprovados por unanimidade.  Em seguida, Passando para o próximo ponto de pauta, (09) Outros
assuntos: Prof. Kléber abre a palavra para os presentes. Não tendo mais nenhum outro assunto, o Prof.
Kléber 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
16/09/2021, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
26/09/2021, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gonçalves Rocha, Professor do Magistério
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Superior, em 27/09/2021, às 22:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 28/09/2021, às 00:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento, Professor do Magistério
Superior, em 28/09/2021, às 08:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Magalhães Freire, Assistente em Administração,
em 28/09/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNNO INACIO LIMA, Discente, em 30/09/2021, às
19:46, 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 Larissa Santos Pereira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 04/10/2021, às 12:21, 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 Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 05/10/2021, às 09:32, 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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