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 ATA DA OITAVA REUNIÃO DO ANO DE 2017, DO COMITÊ LOCAL DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (CLAA) DOS GRUPOS PET DA UFES, REALIZADA 

NO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA E MINUTOS NA SALA DE REUNIÃO DA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CAMPUS DE GOIABEIRAS, VITÓRIA (ES) SOB A 

PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA CLÁUDIA PATROCINIO PEDROZA CANAL, COM A 

PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS DO CLAA: PAULO MENEGAZ E FERNANDO 

MENANDRO (Docentes) JULIANO DECOTTIGNIES CUSTÓDIO E MARLENE MARTINS DE 

OLIVEIRA (Servidores PROEX), ELIANE ALVES MARTINS LAFETÁ E VINÍCIUS RIGUETTE 

MACHADO (Servidores PROGRAD), MATHEUS SOAVE DE ALMEIDA E VITOR AUGUSTO 

ROCHA POMPERMAYER (Estudantes). O professor Mauricio Sabadini justificou sua 

ausência por motivo de lecionar aula no mesmo horário. Havendo número legal de 

presentes, a Professora Cláudia declarou aberta a sessão, dando início aos trabalhos às 

quatorze horas e trinta e cinco minutos e anunciou que recebeu solicitação por parte do 

Professor Elizeu Batista Borloti, que já se encontrava nas dependências da PROEX, para 

que pudesse participar da reunião do CLAA. Aberta a consulta, os membros se manifestaram 

e unanimemente deram o de acordo à participação parcial do Professor Elizeu na reunião, ou 

seja, o Professor poderia tomar parte no ponto de pauta da reunião para expor sua 

solicitação mas não participar das decisões a serem votadas. Ainda decidiram a inversão de 

pauta para que o ponto referente à solicitação do professor Elizeu fosse o primeiro a ser 

apreciado. Assim, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos a professora Cláudia 

convidou o Professor Elizeu para entrar e informou sobre a condição exposta pelo CLAA para 

sua participação. O Professor Elizeu acatou a decisão do CLAA e apresentou sua solicitação 

de obter informações urgentes sobre o preenchimento da vaga de Tutoria do PET Psicologia 

considerando que teve conhecimento da Licença Capacitação da atual Tutora. A justificativa 

apresentada pelo Professor à essa solicitação foi de ter sido aprovado em segundo lugar no 

processo de seleção de Tutor do PET Psicologia e de que, segundo o Edital do processo 

seletivo em questão, não havia especificação de validade do resultado Edital. O Professor 

Elizeu questionou então como ficará a questão da vacância durante a Licença Capacitação 

da atual Tutora. A Professora Cláudia perguntou então se o Professor Elizeu possui interesse 

em assumir a função de tutor no lugar da Professora Gilead, ao que o professor respondeu 
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positivamente. O Professor Fernando Menandro defendeu que, em caso de vacância, deve 

haver um novo processo seletivo porque o Edital de seleção previa apenas uma vaga, a 

qualfoi preenchida pela atual Tutora. O Professor Paulo Menegáz ressaltou que o edital se 

assemelha a qualquer edital CNPQ/Capes nos quais não são atribuídos cargos ou mandatos 

e, talvez por isso, o referido Edital não previu validade. A Professora Cláudia relatou que fez 

uma consulta ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Progep a respeito do 

exercício de atividade de tutoria pelo servidor docente durante o período de Licença 

Capacitação e que, segundo resposta à consulta não se vislumbrou impedimentos para que 

um docente em gozo de Licença Capacitação atue como Tutor do Programa de Educação 

Tutorial (PET) desde que a participação ocorra por interesse do Servidor. O Professor 

Fernando Menandro disse que, em tese, o servidor não precisa abdicar de uma Bolsa 

quando entra em Licença Capacitação. O Professor Elizeu perguntou se a atual tutora iria se 

afastar para fora do Município e o estudante Matheus informou que a tutora permanecerá em 

Vitória, inclusive desenvolvendo atividades na Universidade. O Professor Elizeu perguntou se 

não caberia então uma consulta à Procuradoria sobre o assunto e perguntou ainda se 

receberia a Ata da reunião no mesmo dia, ao qual eu, Giany, atuando como Secretária 

informo da impossibilidade, mas que a farei o mais breve possível. O Professor Elizeu 

solicitou que a resposta ao seu questionamento seja agilizada uma vez que, em consulta 

feita ao CLAA anteriormente, a resposta foi dada após quatro meses. Com a palavra, a 

Professora Claudia disse que, conforme o solicitado pelo Professor Elizeu, serão colocados 

para votação no decorrer da reunião os seguintes pontos: 1. existência de vacância durante a 

Licença Capacitação de Tutor PET, 2 consultar a Procuradoria Geral sobre o assunto da 

vacância e 3 pedido de se agilizar a resposta ao questionado pelo professor. A Professora 

Claudia deu por encerrada a visita do Professor Elizeu, agradeceu sua presença e informou 

que ele terá retorno o quanto antes. Após saída do Professor Elizeu, a Professora Claudia 

dando prosseguimento à Reunião e, no intuito de responder ao questionamento número 1, 

faz, na íntegra, a leitura da resposta do DDP/Progep ao CLAA sobre a questão da Licença 

Capacitação e faz ainda a leitura de protocolado 23068.755667/2017-11 da Professora Gilead 

informando sobre sua Licença Capacitação e solicitando permanência na Tutoria do PET 

durante seu afastamento em licença capacitação. Em votação, o CLAA entende a resposta 

do DDP/Progep como suficientemente esclarecedora e vota unanimemente a favor do 

entendimento da inexistência de vacância na Tutoria do grupo PET – Psicologia durante o 
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período de licença capacitação da atual tutora, compreendido entre 25/09 e 23/12  do 

corrente ano. No intuito de responder ao questionamento número 2, em votação, o CLAA 

mais uma vez entende a resposta do DDP/Progep como suficientemente esclarecedora e 

decide por não encaminhar consulta escrita à Procuradoria. Quanto ao item 3, sobre o pedido 

de se agilizar a resposta ao questionado pelo Professor Elizeu, decidiu-se unanimemente 

encaminhar o Extrato de Ata ao Professor Elizeu no intuito de agilizar a resposta.  1 

COMUNICAÇÕES:  1.1 Composição do CLAA: Com a palavra o servidor da Proex Juliano 

Decottignies informa que deixará o Comitê em virtude de estar sendo transferido para outro 

Departamento na Universidade e informa que a PROEX está buscando indicar alguém para 

substituí-lo. A Professora Claudia informa sobre a necessidade do CLAA avaliar sua 

composição e a possibilidade de buscar um representante de outra Pró-Reitoria para compor 

o Comitê. Tal questão será avaliada na próxima reunião do CLAA. 1.2 Comunicado da 

Profa. Gilead Tavares: A Professora Cláudia faz a leitura do Memorando da Professora 

Gilead onde a mesma comunica que irá se desligar do Grupo PET-Psicologia, sendo seu 

último dia como tutora em 31/12/2017, em razão de afastamento para pós-doc no exterior. 

Decidiu-se que a condução de como será instruído o processo de ocupação da tutoria será 

então ponto de pauta na próxima Reunião do CLAA. Concluídas as comunicações a 

Professora Claudia passa aos pontos de Pauta da reunião do dia lembrando que, para 

atender à solicitação do Professor Elizeu foi necessária a inversão da pauta, a saber, o item 2 

PAUTA 2.1 Que tratou sobre a solicitação da Profa. Gilead Tavares para permanência na 

Tutoria do Grupo PET Psicologia durante o seu período de licença capacitação, entre 25 de 

setembro a 23 de dezembro de 2017 – foi discutido anteriormente e votado unanimemente 

de forma favorável à solicitação. 2.2 Que tratou sobre solicitação recebida do Professor 

Elizeu Borloti, acerca de informação urgente sobre preenchimento de vaga na Tutoria do Pet 

Psicologia durante licença capacitação da atual tutora – foi discutido anteriormente.  2.3 

Aprovação de Ata: A Professora Claudia apresentou a Ata da Reunião anterior ocorrida em 

31 de agosto e, após ter sido apreciada por todos os membros, a referida Ata foi 

unanimemente aprovada e assinada. 2.4 Homologação da Prestação de Contas 

(substituição do interlocutor): Com a palavra a Professora Cláudia informa que em relação 

ao acesso ao Sistema SIGPET a Professora Zenólia tem o perfil de Pró-Reitora e ela 

solicitou a homologação da Professora Cláudia a partir de agora para o perfil de Interlocutora, 

sendo Eliane e  Vinícius retirados desse perfil no sistema. A indicação da Professora Cláudia 
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é aprovada unanimemente e a mesma informa então que procederá à análise de Prestação 

de Contas de cada Grupo PET uma vez que o MEC encaminhou em 20 de setembro do 

corrente, o Ofício Circular nº21/2017/CGRE/DIPES/SESU-MEC informando a “Reabertura do 

SIGPET. Planejamento Anual, Relatório de Atividades e Prestação de Contas. Exercício de 

2013 a 2017”.  O texto informa que “[...] a partir desta data e até o próximo dia 29.09.17, 

Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial (SIGPET) estará disponível aos 

Tutores(as), Pró-Reitores(as) e Presidentes(as) do CLAA para regularização de pendências 

envolvendo a elaboração, ajustes e homologação dos Planejamentos Anuais, relativos aos 

anos de 2013 a 2017, e das Prestações de Contas e Relatórios de Atividades, relativos aos 

anos de 2013 a 2016.[...]” O Professor Fernando ressalta que ter o perfil de Interlocutor 

significa que a aprovação é do CLAA e não da pessoa do Interlocutor, ou seja, que o CLAA 

divide as responsabilidades da aprovação da Prestação de Contas com o Interlocutor. Com a 

palavra, o Professor Paulo sugere que a Prestação de Contas de 2017 seja, além de inserida 

no Sistema, enviada cópia física por cada Grupo PET à Secretaria do CLAA para análise e 

arquivo. 2.5 Homologação Custeio 2017: Quanto à homologação a Professora Claudia 

informa que não foi realizada porque depende, entre outras coisas, da aprovação da 

Prestação de Contas e da reabertura do sistema para tal finalidade. 2.6 Reformulação da 

Página do PET/Ufes: A Professora Claudia faz leitura da solicitação da Professora Patrícia, 

Tutora do Grupo PET Engenharia da Computação, para proceder à reformulação do Site 

PET/UFES. A proposta é então aprovada unanimemente. Ficou decidido também que a partir 

dessa reformulação do site os Anais do Sudeste PET ficarão disponíveis nessa página para 

futuras consultas.  2.7 Referendo dos Processos de Desligamento de Estudantes de 

Grupos PET: A Professora Claudia apresentou os processos de desligamento e os 

respectivos dados do SigPET referentes aos desligamentos dos estudantes a saber: PET 

ADMINISTRAÇÃO: 1 Brendo Abade Ramos, desligado em 06/09/2017 (motivo: acúmulo de 

duas reprovações), 2 PET ECONOMIA 1 Felipe Carvalho Souza Santos, desligado em 

01/09/2017 (motivo desistência por reprovações) 2 Matheus Neves Sacramento, desligado 

em 01/09/2017 (motivo desistência por reprovações) PET EDUCAÇÃO FÍSICA: 1 Igor Ziviani 

Araujo, desligado em 11/09/2017 (motivo: desistência do aluno) 2 Gabriel Firme dos Santos, 

desligado em 11/09/2017 (motivo: desistência do aluno). PET ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 1 Douglas Funayama Tavares, desligado em 18/09/2017 (motivo: desistência 

do aluno) 2 Gilmarllem Pereira Miotto, desligado em 18/09/2017 (motivo: desistência do 



        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

PET/UFES  EM 21.09.2017 

5 
 

aluno) 3 Luiz Antonio Bueno Barbosa, desligado em 18/09/2017 (motivo: desistência do 

aluno) 4 Rhuan Souza Caetano, desligado em 03/08/2017 (motivo: desistência do aluno). 

PET PROD-BIO: 1 Leonardo Cetano Abreu, desligado em 05/09/2017 (motivo: colação de 

grau), 2 José Ricardo Fornaciari, desligado em 21/09/2017 (motivo: mais de duas 

reprovações após ingresso no grupo), 3 Ítalo Colombi de Souza, desligado em 21/09/2017 

(motivo: mais de duas reprovações após ingresso no grupo. Após as solicitações de 

desligamento terem sido lidas e apreciadas por todos os membros, foram unanimemente 

aprovadas e homologadas. 2.8 Referendo dos Processos de Seleção de Estudantes  

Bolsistas, Voluntários e Suplentes dos Grupos PET: A Professora Claudia apresentou os 

relatórios dos processos de seleção realizados pelos grupos PET, contendo a lista dos 

estudantes selecionados, a saber:  PET ADMINISTRAÇÃO 1 Lucas Bernardo Moreira 

(Bolsista, seleção 06/09/2017) PET ECONOMIA 1 Isadora Andrade Fonseca Costa (Bolsista, 

seleção em 21/07/2017) PET EDUCAÇÃO FÍSICA 1 Valéria Fávero (Bolsista, seleção em 

26/07/2017) 2 Vinícius de Oliveira Viana Defendente (Seleção em 26/07/2017)  PET 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 1 Lucas de Barros Costa (Seleção em 05/09/2017) 2 

Pedro Anselmo Santana de Angeli (Bolsista, seleção em 05/09/2017) 3 Otavio Ferreira Cozer 

(Seleção em 05/09/2017) 4 Matheus Vicente Delunardo De Lucena (Bolsista, seleção em 

05/09/2017) 5 Daniel de Almeida Duque (Seleção em 05/09/2017) 6 Ricardo Venturotti Braun 

Rauta Ramos (Seleção em 05/09/2017). Após as solicitações de seleção de bolsistas terem 

sido lidas e apreciadas por todos os membros, foram unanimemente aprovadas e 

homologadas. PET PROD-BIO: Bárbara Morais dos Santos (bolsista, seleção em setembro 

de 2017), Filippe Nogueira Rodrigues (bolsista, seleção em setembro de 2017); Thayná 

Palacio Rodrigues (bolsista, seleção em setembro de 2017); Maria Eduarda Saib Chequer 

Leitão (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Lara Sossai Varnier (Bolsista, seleção em 

setembro de 2017); Mariana Gaspar Dutra (Bolsista, seleção em setembro de 2017); 

Thatianne Piantavinha Bonomo (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Luanna Pereira 

Santos (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Manoela da Silva Pereira (Bolsista, seleção 

em setembro de 2017); Júlia Sacramento Barbosa (Bolsista, seleção em setembro de 2017); 

Lucas Dias Lima (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Karla Emanuelly Marchese Barros 

(Bolsista, seleção em setembro de 2017); Luana Leite Ferreira (Bolsista, seleção em 

setembro de 2017); Rafael Souza Laurindo (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Paloma 

de Moraes Nunes (Bolsista, seleção em setembro de 2017); Rayane Almeida Roncatto 
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(Bolsista, seleção em setembro de 2017).  2.10 Solicitação da Professora Tutora Patrícia 

Dockhorn sobre reconsideração de Desligamento de Estudante Bolsista: Foi lido na 

íntegra pela professora Claudia o Memorando 07/2017 do PET Engenharia da Computação 

datado de 18/09/2017no qual a Professora Tutora Patrícia Dockhorn apresenta defesa em 

favor da manutenção do vínculo do estudante Luiz Otávio Gerhardt Fernandes. Discutida a 

solicitação entre os presentes foi dito que falta um princípio orientador em relação a 

solicitações de manutenção de vínculo de estudantes bolsistas PET. Ficou decidido, portanto 

que essa votação ficará suspensa e que o CLAA vai aguardar para avaliar conjuntamente 

com outras solicitações que chegarem.  2.11 Solicitação da Professora Tutora Gilead 

Marchezi sobre inserção de Estudante Bolsista: Foi lido na íntegra pela professora 

Claudia o Memorando 06/2017 do PET Psicologia datado de 19/09/2017 no qual a 

Professora Tutora Gilead Marchezi apresenta defesa em favor da inserção da estudante 

Bárbara Galvão Silva, próxima a ser chamada na lista de suplência do Edital 01/2017 do PET 

Psicologia. Entretanto, o referido edital, em seu artigo 2.2.2, indica que, para ser convocado, 

o estudante classificado não poderá obter reprovações durante o período em que estiver na 

suplência, sendo avaliada no Grupo PET a exceção no caso de uma reprovação. A estudante 

Barbara Galvão apresentou reprovações que ocorreram durante a vigência do Edital, em 

justificativa da estudante e considerados pelo Grupo PET Psicologia, por motivos pessoais. 

Discutida a solicitação entre os presentes foi dito que alterações como essa ferem o que foi 

anteriormente especificado no Edital e ainda que existem outros suplentes além da aluna em 

questão. A solicitação foi, portanto, negada à unanimidade, sendo destacada a necessidade 

de indicar ao PET Psicologia a alteração de seus próximos editais de seleção de bolsista no 

que se refere a esse ponto específico. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 

às 16 horas e quarenta e cinco minutos e eu, Giany N. Terra, lavrei a presente ata, que vai 

por mim assinada, pela presidente do CLAA e demais membros participantes.                                                                                                          

 

GIANY N.TERRA     ________________________________________________ 
(Secretária CLAA) 
 
CLÁUDIA PATROCINIO PEDROZA CANAL _______________________________ 
(Presidente CLAA) 
 
FERNANDO CÉSAR MEIRA MENANDRO __________________________________ 
(Professor Tutor) 
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PAULO JOSÉ MELLO MENEGÁZ ______________________________________ 
(Professor Tutor) 
 
JULIANO DECOTTIGNIES CUSTODIO ______________________________ 
(TAE – Proex) 
 
MARLENE MARTINS DE OLIVEIRA _______________________________________ 
(TAE – Proex) 
 
ELIANE ALVES MARTINS LAFETÁ ____________________________________ 
(TAE – Prograd) 
 
VINICIUS RIGUETTE MACHADO ________________________________________ 
(TAE – Prograd) 
 
MATHEUS SOAVE DE ALMEIDA _____________________________________ 
(Estudante Bolsista) 
 
VITOR AUGUSTO ROCHA POMPERMAYER _______________________________ 
(Estudante Bolsista) 
 
 


