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ATA DA DÉCIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  VIRTUAL  DO COMITÊ LOCAL DE

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (CLAA) DOS GRUPOS DO  PROGRAMA  DE

EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

(UFES), REALIZADA AO DÉCIMO SÉTIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE

DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZ  HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA

DENISE  DA  COSTA  ASSAFRÃO  DE  LIMA.  REUNIRAM-SE  VIRTUALMENTE  POR

MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO GOOGLE MEET OS SEGUINTES MEMBROS DO

CLAA: ANTÔNIO ROCHA NETO (PRPPG), CAMILA CANDEIAS FOEGER (PROAECI),

ADRIANA ROSELY MAGRO (PET Licenciaturas),  HÉLIO ZANQUETTO FILHO (PET

Conexões  Administração),  PLÍNIO  NATALINO  SILVA  (PET  Economia),  ARNALDO

TAKASHI  (PROGRAD),  GIANY  N.  TERRA  (PROGRAD).  As  ausências  foram

devidamente  justificadas.  Havendo  número  legal,  a  presidente  agradece  a

disponibilidade de todos e declara aberta a sessão, prosseguindo com os informes e a

pauta do dia.  Comunicações: 1. Pandemia por COVID19: Reitera o registro de que,

em virtude da suspensão das atividades presenciais no âmbito da Ufes e, como medida

de  prevenção  ao  COVID-19,  os  membros  do  Comitê  Local  de  Acompanhamento  e

Avaliação  foram  convocados  para  se  reunirem  virtualmente  a  fim  de  que  sejam

cumpridas remotamente as ações do CLAA e dos Grupos PET.  2. Homologação do

Processo Seletivo para Tutor(a) do Grupo PET Conexão de Saberes Cultura: Com a

palavra, os representantes do CLAA e Membros da Banca de Seleção Hélio, Adriana e

Plínio,  apresentam  o  relatório  encaminhado  pela  Comissão  de  Seleção  quanto  ao

referido Processo e informam que, não havendo recursos, foi  habilitada para a vaga a

Professora Maira Pego Aguiar do Departamento de Artes. Com a palavra, a Professora

Denise agradece e parabeniza a banca pela condução do processo de seleção e coloca

em aprovação a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 060/2020. Em

discussão, em votação, o relatório é aprovado por unanimidade. 3. Transição da Tutoria

do  PET  Cultura: Os  membros  do  CLAA  apresentaram  preocupação  em  relação  a

transição de Tutoria no Grupo PET Cultura uma vez que a inserção do novo tutor pela

SESU/MEC na plataforma SIGPET poderá sofrer atrasos e ocasionar dificuldades na

homologação  das  bolsas  de  Janeiro.  Considerando  que  a  nomeação  da  Professora

Larissa como Diretora do Centro de Artes foi publicada no dia 16/12/2020; considerando

que a bolsa de dezembro será de benefício da referida Tutora (tendo como premissa a

regra dos 16 dias) o que não fere o estabelecido nas resoluções PET quanto a acúmulo
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de  bolsas;  considerando  que  há  um  prazo  estabelecido  para  utilização  do  custeio;

considerando ainda o curto prazo até a homologação das bolsas dos discentes (que

pode ser afetado pela formalização da transição de uma tutora para outra); considerando

a disponibilidade informada pela professora Larissa de continuar a exercer as funções de

tutora até que as devidas inserções sejam feitas junto ao sistema; o CLAA entende que o

desligamento da Professora Larissa não deverá ser feito no dia 17/12/2020 conforme

estabelece  a  Resolução  e  que,  sem  prejuízos  para  todas  as  partes,  a  candidata

selecionada,  Professora  Maira  Pego,  será  inserida  no  sistema  um  dia  após  a

homologação  da  bolsa  dos  estudantes  do  PET  Cultura  prevista  para  ocorrer  em

04/01/2021.  Em discussão,  em votação,  o  proposto é aprovado por  unanimidade.  4.

Bolsas do Núcleo de Línguas:  Com a palavra, eu, Arnaldo, informo que no início de

dezembro o Núcleo encaminhou à Prograd Ofício com as vagas disponibilizadas para

sorteio e explico que, como já informado anteriormente, houve redução no número de

vagas (eram 51 bolsas e agora são apenas 15). Atualmente temos 13 vagas preenchidas

e duas poderão ser preenchidas com novos interessados. Foi enviado e-mail aos tutores

para que informem a lista  dos interessados nestas vagas.  Até então temos usado o

sistema de sorteio adotado desde 2015 e que foi pensado com a ajuda da então Tutora

do  PET  Engenharia  de  Computação.  O  Prof.  Hélio  perguntou  se  todas  as  bolsas

desinadas originalmente aos Grupos PET estão sendo usadas por petianos ativos. A

Profª Denise disse que a PROGRAD fará o levantamento dos bolsistas do Núcleo de

Línguas que estão ativos no PET e solicitará a substituição caso algum estudante seja

egresso do PET.  Em votação a decisão de mantermos ou não o mesmo critério para

seleção dos candidatos às vagas do Núcleo.  Em discussão, em votação, o proposto é

aprovado por unanimidade o uso do critério de seleção que tem sido utilizado até agora e

observância ao fato de que as bolsas continuarão sendo distribuídas apenas a petianos

ativos. 5. Homologação do processo de seleção de estudantes dos grupos PET: 1)

Engenharia  Elétrica:  Lucas  Manfioletti  (bolsista,  seleção  em  07/12/2020),  Antônio

Henrique  Santana  de  Mello  (bolsista,  seleção  em  07/12/2020),  Vinicius  Robaski

Mondadori  (bolsista,  seleção  em  07/12/2020),  Gabriel  Simões  Oliveira  (voluntário,

seleção em 07/12/2020), Patrick Pasquini Ambrozini do Nascimento (voluntário, seleção

em 07/12/2020), Caio Henrique Rodrigues Marcelos (voluntário, seleção em 07/12/2020),

Lorenzo  Pereira  Piccoli  Xavier  (suplente,  seleção  em  07/12/2020).  PET  Economia:

Matheus Ferreira Maia (estava aprovado como suplente,  no processo de seleção de
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14/08/2020,  e  assumiu  como  bosista  em  02/12/2020);  Ray  Nunes  Ferreira  (estava

aprovado  como  suplente,  no  processo  de  seleção  de  14/08/2020,  e  assumiu  como

bolsista  em  02/12/2020).  Em  discussão,  em  votação,  o  proposto  é  aprovado  por

unanimidade.  Homologação  dos  processos  de  Desligamento  de  estudantes  dos

grupos  PET:  PET  Economia:  Paulo  Giovani  Moreira  Da  Cunha,  desligado  em

27/11/2020  (motivo:  desistência  do  aluno);  Otavio  Luis  Barbosa,  desligado  em

27/11/2020 (motivo:  desistência do  aluno).  Em discussão,  em votação,  o  proposto  é

aprovado  por  unanimidade.  Comunicações:  1.  Recebimento  do  Custeio:

Considerando o cronograma estabelecido neste exercício para o pagamento do custeio,

o recebimento dos recursos está programado para ocorrer no período de 9 a 13/12/2020

e,  de  acordo  com  o  referido  cronograma,  a  aplicação  e  prestação  de  contas  dos

recursos,  pelo  tutor,  deverá  ocorrer  até  31/12/2020.  Denise  informa  que,  em  nota

posterior  recebida  do  Gestor  do  SIGPET,  foi  solicitado  ao  FNDE  que  prazo  para

utilização pelos Tutores do recurso de custeio seja estendido até 30 de abril de 2021,

prorrogando consequentemente o prazo de prestação de contas dos recursos de custeio

do ano de 2020.  Até o momento está sendo aguardada a publicação da Resolução da

prorrogação.  2. Calendário Anual de Atividades 2020 e 2021:  A Professora Denise

encaminhou  a  todos(as)  o  calendário  Anual  de  Atividades  e  o  Calendário  Anual  de

Homologação de Bolsas  a  serem observados no âmbito  do  Programa de  Educação

Tutorial (PET) nos anos de 2020 e 2021. Não foi mencionada a possibilidade de haver

prorrogação de prazos portanto, faz-se necessário observar os períodos estabelecidos

pelo  MEC  para  realização  das  ações  estabelecidas  no  referido  calendário.   3.

Representação junto ao CLAA: Com a palavra o Professor Hélio informa que deixa a

representatividade junto ao CLAA e que essa é, portanto, sua última reunião enquanto

membro  do  CLAA.  Dada  a  indicação  dos  representantes  no  Dia  PET  passará  a

representar  Tutores  e  Tutoras  o  Professor  Vinícius  do PET Economia.  A  professora

Denise agradece a especial  atenção que recebeu do Professor Hélio quando de sua

entrada  no  CLAA  e  principalmente  por  toda  sua  contribuição  para  com  as

responsabilidades  geridas  pelo  Comitê.  Todos  os  demais  expressam  o  quanto

importante tem sido para todos a convivência com o Professor Hélio que reitera sua

disponibilidade ao CLAA quando necessário. 4. Participação da Proaeci no Encontro

Tutores 2021: Com a palavra, Camila lembra que a Proaci aguarda o levantamento das

informações a serem enviadas para o Encontro de Tutores que acontecerá por ocasião
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do  Dia  PET,  agendada  para  28  de  janeiro  de  2021. 5.  Notificação  do  Comitê

MobilizaPET  enviada para a Profª Denise: A Profª Denise informou que recebeu, com

muita surpresa, a notificação do Comitê Mobiliza PET questionando sobre a falta de

diálogo entre a atual Gestão e os estudantes. A Profª Denise respondeu ao email do

Comitê e esclarece que a Universidade e a atual Gestão nunca se furtou ao diálogo e ao

atendimentos das demandas recebidas e reforça o compromisso da Universidade com

os Programa PET. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:15 e eu,

Arnaldo Hideki Takashi, atuando como secretário,  lavrei a presente ata, ata que será

revisada pela presidente do CLAA e assinada eletronicamente.
ARNALDO HIDEKI TAKASHI (Secretário)
DENISE DA COSTA ASSAFRÃO DE LIMA (Presidente do CLAA)
ADRIANA ROSELY MAGRO
HÉLIO ZANQUETTO FILHO
CAMILA CANDEIAS FOEGER
ANTÔNIO ROCHA NETO
PLINIO NATALINO SILVA
GIANY N TERRA
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