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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO ANO DE 2017, DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
(CLAA) DOS GRUPOS PET DA UFES, REALIZADA AO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE AGOSTO 
DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS NA SALA DE 
REUNIÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CAMPUS DE GOIABEIRAS, VITÓRIA(ES) SOB A 
PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR DONATO DE OLIVEIRA, COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS 
DO CLAA: FERNANDO CÉSAR MEIRA MENANDRO E PAULO JOSÉ MELLO MENEGÁZ (Docentes) JULIANO 
DECOTTIGNIES CUSTODIO E MARLENE MARTINS DE OLIVEIRA (Servidores PROEX), ELIANE ALVES 
MARTINS LAFETÁ (Servidora PROGRAD), MATHEUS SOAVE DE ALMEIDA E VITOR AUGUSTO ROCHA 
POMPERMAYER (Estudantes) E AINDA A PRESENÇA DOS CONVIDADOS: CLÁUDIA PATROCINIO 
PEDROZA CANAL (Docente) E DIOGO TAYLOR (Estudante). As ausências dos demais membros foram 
anteriormente justificadas. Havendo número legal, o Professor Donato declarou aberta a sessão dando início 
aos trabalhos às 14 horas e 35 minutos, e, indicando a presença de um estudante convidado recebeu o de 
acordo de todos à participação do mesmo na Reunião. 1 INFORMES: 1.1 Composição do CLAA:  O Professor 
Donato apresentou a Professora Cláudia Pedroza, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento  
da Ufes que, a partir de 01 de setembro de 2017, vai substituí-lo na função de Presidente do CLAA, de 
Interlocutora do PET-UFES junto ao MEC e também assumirá a Direção do Departamento de Apoio Acadêmico 
da Prograd. O Professor Donato deu as boas-vindas à Professora Cláudia e em seguida os presentes 
agradeceram ao Professor Donato o empenho durante sua gestão, lembraram que foi um ano difícil para gerir o 
PET e, por fim, deram as boas-vindas à Professora Cláudia. 1.2 Visita PET: eu, Giany, enquanto Secretária do 
CLAA, ressaltei que a previsão é de que as visitas tenham início em setembro próximo, informei que a maioria 
dos Tutores já indicaram os horário das reuniões administrativas  e que encaminharei as sugestões de 
agendamento para as visitas,  previstas para ocorrer entre 11 de setembro a 11 de outubro. Concluídos os 
informes passamos aos pontos de Pauta da reunião do dia.  2 PAUTA: 2.1  Aprovação da Ata: O Professor 
Donato apresentou a Ata da Reunião anterior ocorrida em 03 de agosto e, após ter sido apreciada por todos os 
membros, a referida Ata foi unanimemente aprovada e assinada. 2.2 Referendo dos Processos de 
Desligamento de Estudantes de Grupos PET: O professor Donato apresentou os processos de desligamento 
e os respectivos dados do SigPET referentes aos desligamentos dos estudantes a saber: PET MATEMÁTICA: 1 
Erick Vinicius Mariz Magalhães, desligado em 24/08/2017 (motivo: exclusão por reprovação em Disciplinas 
cursadas). 2 Tiago Pezende Boaventura, desligado em 24/08/2017 (motivo: exclusão por reprovação em 
Disciplinas cursadas), 3 Ana Carolina Knupp Gonçalves  (motivo: exclusão por reprovação em Disciplinas 
cursadas), PET ENGENHARIA ELÉTRICA 1 Ingrid Andrade Reis, desligada em 07.04.2017 (motivo: 
desistência da Bolsista); 2 Catarina Mezzedimi Cunha Dagostini, desligada em 02/08/2017 (motivo: desistência 
da Bolsista);   PET ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO : 1 Rhuan Souza Caetano, desligado em 03/08/2017 
(motivo:  desistência do Bolsista. PET ADMINISTRAÇÃO: Pedro Barboza Monteiro (Motivo: Bolsista desistiu 
para poder estagiar) PET CONEXÕES EDUCAÇÃO: Letícia de Souza Marins (desligada em 02.08.17  por 
solicitação da Estudante); PET CONEXÕES LICENCIATURA: Kelly Moraes dos Santos (desligada em 26.08.17 
motivo: colação de grau) PET PSICOLOGIA: Karin Wanke Cazelli (motivo: desistência da Estudante), Nicole 
Coelho Nocetti (motivo: desistência da Estudante), Gabriel Guerra de Azevedo (motivo: desistência do 
Estudante por mudança de Curso); PET SERVIÇO SOCIAL: Luna Alves de Souza Rodrigues (desligada em 
23.08.17 motivo: colação de grau); PET CONEXÕES CULTURA: Leticia Silva Barroso (desligada em 30.08.17 
motivo: colação de grau); PET ENGENHARIA MECÂNICA: Breno Morgado Horta Del Caro (desligado em 
31.08.17 motivo: desistência do Estudante), Nikolas Garcia Repsold (desligado em 31.08.17 motivo: desistência 
do estudante), Maria Helena Vasconcelos Nascimento (desligada em 22.08.17 motivo: desistência da 
estudante), Juliana Lima Barbarioli (desligada em 31.08.17 motivo: desistência da estudante). ). Após as 
solicitações de desligamento terem sido lidas e apreciadas por todos os membros, foram unanimemente 
aprovadas e homologadas. 2.3 Referendo dos Processos de Seleção de Estudantes 
Bolsistas/Voluntários/Suplentes dos Grupos PET: O Prof. Donato apresentou os relatórios dos processos de 
seleção realizados pelos grupos PET, contendo a lista dos estudantes selecionados, a saber:  PET SERVIÇO 
SOCIAL 1 Cecília Gomes Neta (Bolsista, seleção em fevereiro de 2017); PET GEOGRAFIA 1 Karen Carla Lima 
de Oliveira (Bolsista, seleção em 25/08/2017); PET CONEXÕES LICENCIATURA 1 Micaela Cardoso Alves 
(Bolsista, seleção em junho de 2017); PET ADMINISTRAÇÃO 1 Lawrence Adu Twum (Bolsista, seleção em 
maio de 2017); 2 Dieyniele Andrade Braz (Bolsista, seleção em maio de 2017); PET PSICOLOGIA 1 André 
Angelo Pinto (Bolsista, seleção em abril de 2017); 2 Karoline Mendes Santos (Bolsista, seleção em abril de 
2017), 3 Bárbara Galvão Silva (Bolsista, seleção em abril de 2017); PET CONEXÕES CULTURA 1 Karen Carla 
Lima de Oliveira (Bolsista, seleção em dezembro  de 2016 como voluntária); PET ENGENHARIA MECÂNICA 1 
Thiago Bragança Soares de Oliveira (Bolsista, seleção em junho de 2017), 2 Wilton Cassa Aguilar (Bolsista, 
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seleção em junho de 2017), 3 Hugo Ferreira Mauad (Bolsista, seleção em dezembro de 2016). 2.4. Solicitação 
do Professor Hélio Zanquetto sobre reconsideração de Desligamento de Estudante Bolsista: Foi lido na 
íntegra pelo Professor Donato  o memorando datado de 11.08.17 no qual o Professor Hélio apresenta defesa 
em favor da manutenção do vínculo do estudante MARCUS VINÍCIUS GOMES “ Ao Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação – Programa de Educação Tutorial - UFES No dia 31/03/2017 realizamos a 
inscrição, no XXII ENAPET a ser realizado na cidade de Brasília, de 23 a 30 de julho de 2017, do aluno Marcus 
Vinicius Gomes, aluno do curso de Administração Diurno e participante do PET Conexões Administração. Antes 
da realização da inscrição, ele avisou, sobre seu afastamento, a todos os professores das disciplinas em que 
estava matriculado no respectivo período, incluindo o professor da matéria Administração de Custos, que era 
ministrado pelo professor Aliomar. Em seu cronograma de aulas não havia nenhuma aplicação de exercício 
para nota ou prova durante a data deste evento. Entretanto, o professor Aliomar sofreu um acidente e foi 
substituído pela professora Rosimeire Pimentel. Com esta substituição o aluno informou a ela, no seu primeiro 
dia de aula, sobre sua participação no ENAPET e já havia acordado sobre seu afastamento com o professor 
Aliomar. No decorrer do semestre fiz uma declaração de afastamento e o Marcus apresentou à professora, pois 
no novo cronograma da disciplina haveria uma prova no dia 25/07/2017, data da realização do ENAPET. 
Segundo o Marcus a professora propôs verbalmente, que ele fizesse essa segunda prova quando voltasse do 
evento, e caso precisasse de nota para aprovação no semestre, faria outra prova em outro horário. Entretanto, 
houve um ruído de comunicação e no dia 01/08/2017 (terça-feira), após a volta do evento, ela aplicou a prova 
final. Segundo o Marcus ela frisou que, no final da tarde, mandaria um correio eletrônico caso ele precisasse 
fazer a outra prova, como haviam combinado. Mas ela divulgou as notas no dia 03/08/2017 (quinta-feira) a 
tarde, e constava a reprovação dele. O Marcus enviou um correio eletrônico para conversar sobre a situação, 
pois estava fora do que haviam combinado verbalmente, mas, segundo o Marcus, ela o respondeu somente no 
dia 04/08/2017 (sexta-feira), relatando que não poderia aplicar a prova por falta de tempo. Considerando que eu 
acompanhei todo processo deste aluno, pois me manteve informado dos fatos a cada momento. Considerando 
que o Marcus tem sido um aluno muito responsável e participativo no PET. Considerando que a reprovação se 
deu por um mal entendido de comunicação com a professora. Considerando que o pedido que envio ao CLAA 
foi aprovado à unanimidade na reunião do PET CONEXÕES ADMINISTRAÇÃO do dia 10/08/2017. 
Considerando que o problema aconteceu em virtude de sua participação em um evento do PET, solicito a este 
Comitê que de autorização para que eu NÃO faça o desligamento do aluno Marcus Vinicius Gomes, pois esta é 
a sua segunda reprovação. Após discussão entre os presentes a manutenção do vínculo foi aprovada 
unanimemente, mas ficou deliberado que o Professor Tutor deverá enviar documentos que comprovem as 
justificativas apresentadas no memorando analisado. 2.5. Solicitação da Professora Rosa Elvira Quispe 
Ccoyllo sobre reconsideração de Desligamento de Estudante Bolsista: Foi lido na íntegra pelo Professor 
Dionato o memorando no qual a Professora Rosa apresenta defesa em favor da manutenção do vínculo da 
estudante LÍVIA RUY BELGI, Venho por meio desta solicitar a autorização do Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação (CLAA)  do Programa de Educação Tutorial da UFES, para o não desligamento 
da Bolsista do PET Matemática, Lívia Ruy Belgi. A aluna Lívia  desde sua entrada no programa tem acumulado 
três reprovações  sendo elas nas disciplinas de re Cálculo 2, Álgebra Linear e Física 1, que tiveram um alto 
índice de reprovação com uma porcentagem de pelo menos 50% para cada disciplina. Considerando o esforço 
e dedicação da aluna  nos seus estudos, por mim constatados, para não chegar a tais reprovações. 
Considerando que Livia tem sido uma aluna muito responsável e participativa no PET” que sempre está 
colaborando no desenvolvimento de cada atividade do grupo. Considerando que o pedido que envio ao CLAA  
foi aprovado  por todos integrantes do PET Matemática solicito a este Comitê que dê autorização para o Não 
desligamento da aluna Lívia Ruy Belgi”. Em discussão entre os presentes o estudante convidado pediu a 
palavra em defesa da estudante Lívia informando que as disciplinas em questão (que causaram reprovação) 
são disciplinas com grande reprovação e o PET tem desligado muitos alunos por motivo de reprovação, 
desestruturando o trabalho. A manutenção do vínculo da estudante foi aprovada por quatro votos a favor e três 
contrários. Dando continuidade à discussão sobre o assunto, Eliane apresentou uma lista de estudantes que já 
deveriam ter sido desligados dos Grupos PET pelo Inciso IV Art. 20, alertando para a necessidade de 
providências. O Professor Paulo sugeriu que fosse analisado individualmente cada caso e que fosse enviado 
Memorando aos tutores orientando que seja realizado levantamento sobre reprovações a partir da data de 
ingresso no PET. Ficou decidido que o levantamento deve ser realizado té a data de 22.09.2017. Caso seja 
verificada situação em desacordo com a Protaria , o Tutor deverá encaminhar Processo para avaliação do CLAA 
indicando Desligamento ou justificativa para não desligamento. O CLAA avaliará cada caso submetido. . 
Palavra Livre: 1 Mostra de Profissões: Eliane Informa que enviou e-mail a todos os Tutores para darem 
ciência aos estudantes PET sobre abertura das inscrições para os que desejarem atuar na Mostra de Profissões 
2017. 2 Certificados do Sudeste PET: Mateus informa que o documento já está no âmbito da Proex. 3 Função 
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de Interlocutor do CLAA: O professor Donato informa que ainda não foi definido um novo interlocutor para 
aprovar a Prestação de Contas pendente, que foi encaminhado e-mail a todos para que se manifestem em 
relação à aceitação da Função e informa que esse assunto vai retornar como ponto de Pauta na próxima 
reunião do CLAA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:30 horas e eu, Giany N. Terra, 
lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo presidente do CLAA e demais membros participantes.                                                                                                          

 
GIANY N.TERRA     ________________________________________________ 
(Secretária CLAA) 
 
DONATO DE OLIVEIRA   ___________________________________________ 
(Presidente CLAA) 
 
ELIANE ALVES MARTINS LAFETÁ ____________________________________ 
(TAE – Prograd) 
 
FERNANDO CÉSAR MEIRA MENANDRO ______________________________ 
(Professor Tutor) 
 
PAULO JOSÉ MELLO MENEGÁZ ____________________________________ 
(Professor Tutor) 
 
JULIANO DECOTTIGNIES CUSTODIO ________________________________ 
(TAE – Proex) 
 
MARLENE MARTINS DE OLIVEIRA __________________________________ 
(TAE – Proex) 
 
MATHEUS SOAVE DE ALMEIDA _____________________________________ 
(Estudante Bolsista) 
 
VITOR AUGUSTO ROCHA POMPERMAYER ___________________________ 
(Estudante Bolsista) 
 
 


