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ATA DA OITAVA 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 VIGÈSIMO NONO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 

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

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

MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET, OS SEGUINTES MEMBROS DO CLAA: 

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

MARLENE MATOS (PROEX) ADRIANA ROSELY MAGRO (PET Licenciaturas), HÉLIO 

ZANQUETTO FILHO (PET Conexões Administração), NATÁLIA CRIVELLARO COUTO 

(PET Licenciatura)), ARNALDO TAKASHI (PROGRAD) GIANY N. TERRA (PROGRAD). 

Os membros DIEGO ZILIO ALVES (PET Psicologia) e PLÍNIO NATALINO SILVA (PET 

Economia) justificaram suas ausências. A Professora Denise agradece a todos pela 

disponibilidade em participarem e, havendo número legal, dá início à Reunião. Comunicações: 

1. Pandemia por COVID19: Reitera-se 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. Mudanca na Representação Discente junto ao CLAA:  A professora Denise 

oficializa que Natália Crivellaro deixa o Comitê e, na sequência da suplência, passa a fazer parte 

do CLAA a Petiana Nathália Silva Santana do PET Engenharia Elétrica. Natália Crivellaro ainda 

se disponibiliza a, antes se sua saída, participar de todas as visitas PET agendadas. O CLAA 

agradece imensamente a disponibilidade da Natália Crivellaro e reconhece toda contribuição 

dada pela Petiana enquanto membro do CLAA. São dadas as boas-vindas à Natália Silva 

Santana e é homologada sua participação no Comitê que recomenda ao InterPET, a eleição de no 

mínimo dois suplentes  a serem indicados ao CLAA. Pauta: 1. Pagamento das Bolsas: A 

Professora Denise informa que a plataforma SIGPET foi modificada, então houve alterações que 

causaram instabilidade ao sistema e atraso na homologação das bolsas. É possível que em 

novembro também haja atraso. Quanto à questão das bolsas de agosto, foi confirmado pela 

gestora que os estudantes não perderão a bolsa. O Gestor MEC informou que eles encaminharam 

os dois lotes mas por alguma razão o FNDE não encaminhou os pagamentos do lote de agosto 

nesse mês referência, mas garantiu que os estudantes vão receber em novembro a bolsa atrasada. 

Pauta: 2. Documento encaminhado pelos discentes petianos ao CLAA : A Professora Denise 

informa que o CLAA recebeu do  InterPET demandas às quais os petianos necessitam da 

mediação do Comitê. São elas: 1. Que o CLAA solicite, a partir de 2020, uma reunião com a 

nova Administração Central da Ufes para garantir transporte para participação dos Petianos em 

eventos do Programa, principalmente SUDESTE PET e ENAPET, bem como participação do 

PET PRODBIO (em São Mateus) nos eventos PET/Ufes. O CLAA solicita ao InterPet que 

encaminhe documento explicitando mais detalhadamente que tipo de apoio é necessário para 

cada Evento e Natalia Crivellaro, se compromete a providenciar a informação. A Profª Denise se 

comprometeu a encaminhar a solicitação para a Pró-reitoria para que a demanda seja incluída na 

previsão orçamentária para o próximo ano. 2. Que o CLAA, em parceria com a PROAECI, 
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promova um evento interno formativo, no campo da Saúde Mental, com foco na relação tutor 

/discente promovendo uma discussão acerca do tema. Camila, representante da Proaeci no 

Comitê, se prontificou a contribuir com o levantamento das informações junto à Proaeci e o 

CLAA vota por esse encaminhamento. Aprovado a unanimidade. Fica registrado que, ainda que 

essa seja uma demanda do Interpet para o exercício de 2020, em virtude da suspensão das 

atividades presenciais, o CLAA fará ajustes para organização desse evento para 2021, quando a 

comunidade acadêmica voltar a povoar a Universidade ou na forma remota, caso seja o cenário 

em 2021. Aprovado a unanimidade. 3. Que o CLAA discuta ajustes na seleção de Bolsistas. Não 

são todos os grupos que têm ações afirmativas no processo de seleção de bolsistas. Alguns 

grupos colocam outros não. O Interpet trás essa discussão para o CLAA. A Interlocutora Denise 

registra que esse é um ponto bastante específico, que deve ser discutido e que, para isso, será 

preciso um conhecimento mais fundamentado sobre a questão. O Comitê delibera por fazer uma 

reunião deliberativa para tratar especificamente deste ponto, considerando todos os documentos 

já amplamente discutidos em reuniões anteriores. O CLAA opina por convidar a Diretoria de 

Ações Afirmativas da UFES. A data da reunião será agendada com o CLAA.   Aprovado a 

unanimidade. 4. Sobre o CR usado para a seleção de bolsistas. Foi apresentada a proposta de se 

usar um CR igual ou maior do 5,0 para os processos seletivos de boslistas PET, considerando 

que 5,0 é a nota para aprovação em todas as diciplinas da UFES. Aprovado a unanimidade.  5. A 

Profª Denise se comprometeu a encaminhar aos boslsitas PET um relatório sobre os 

encaminhamentos do CLAA em todos os pontos discutidos na reunião.  Aprovado a 

unanimidade.   Pauta: 3. Edital de Seleção de Tutores:  O professor Hélio propõe que é 

preciso reformular o edital de seleção de tutores e todos concordam. Fica feita a indicação de 

que será realizada por todos os membros a leitura dos itens constantes do formato do Edital 

vigente para que mudanças possam ser feitas e serão marcadas reuniões especificas para essa 

questão. Aprovado a unanimidade. Pauta: 4. Avaliação dos grupos PET: O Comitê propõe 

uma adequação ao roteiro da visita aos grupos PET 2020, considerando o momento atual, e 

ressalta que não faz sentido manter um roteiro que foi pensado para atividades presenciais e que 

foram conduzidas remotamente. O Comitê procede à modificação do roteiro das entrevistas. 

Será repassado ao grupo de tutores o novo roteiro para que os grupos possam se organizar. 

Aprovado a unanimidade. Pauta 5. Relatório da Atividade de 2020 a serem enviados ao 

MEC: Informar as atividades que foram plenamente, parcialmente ou que não foram realizadas, 

justificando claramente o motivo do não cumprimento. Importante que se acrescente as 

atividades que não estavam no planejamento e que foram realizadas e ainda, não deixar para 

encaminhar no último dia, pois são muitas informações. O CLAA se comprometeu a enviar 

essas orientações aos tutores no momento das visitas. Aprovado a unanimidade. Homologação 

dos processos de seleção de estudantes dos grupos PET: A Professora Denise apresentou o 

relatório do processo de seleção dos grupos a saber: 1. PET ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO: André Louis Souza Ribeiro (bolsista, seleção em outubro/2020), Igor 

Bomjestab Vittoraci (bolsista, seleção em outubro/2020), Milla Pereira Miguel de Souza 

(bolsista, seleção em outubro/2020), Arthur Barbosa Jacintho Silva (voluntário, seleção em 

outubro/2020), Pedro Henrique Sena Lima (voluntário, seleção em outubro/2020) 2. PET 

CONEXÃO DE SABERES LICENCIATURAS: Iris Horácio Cardoso (bolsista, seleção em 
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outubro de 2020), Maria Helena Ferreira Silva (bolsista, seleção em outubro de 2020), Marllon 

Cindra Sant"ana (bolsista, seleção em outubro de 2020), Fernanda Zamben Pretti Assef(bolsista, 

seleção em outubro de 2020), Kethilla Marroqui do Nascimento(bolsista, seleção em outubro de 

2020), Daniela Rodrigues Viana Duarte (bolsista, seleção em outubro de 2020). Ellen Maria 

Rios de Freitas (1ª suplente), Felipe de Barcelos Furtado (2ª Suplente) Maria Luisa Melo 

Welerson (3ª suplente), Julia Teles Piana (4ª suplente ) Homologação dos processos de 

Desligamento de estudantes dos grupos PET: A Professora Denise apresentou o relatório do 

processo de desligamento dos grupos a saber: 1. PET ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO : 

Luiz Gabriel Bandeira e Ribeiro, desligado em 26/10/2020 (motivo: desistência do aluno)    2. 

PET ENGENHARIA ELÉTRICA :  IGOR BATISTA VIEIRA, desligado em 27/10/2020 

(motivo: desistência do aluno). 3. PET CONEXÃO DE SABERES LICENCIATURAS:     

Murillo Rodrigues Paes , desligado em 27/10/2020 (motivo: discente conseguiu outro estágio); 

Juliana Pimentel Bissoli, desligado em 27/10/2020 (motivo: discente vai se dedicar ao fim da 

graduação), Natália Crivelaro Couto, desligada em 28/10/2020 (motivo: discente vai se dedicar 

ao fim da graduação). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e eu, Giany N. Terra, atuando como 

Secretária, lavrei a presente ata que será revisada pela presidente do CLAA e assinada 

eletronicamente.  

GIANY N TERRA (Secretária) 

DENISE DA COSTA ASSAFRÃO DE LIMA  (Presidente do CLAA) 

ADRIANA ROSELY MAGRO 

HÉLIO ZANQUETTO FILHO 

CAMILA CANDEIAS FOEGER 

ANTÔNIO  ROCHA NETO 

MARLENE MARTINS DE OLIVEIRA 

ARNALDO TAKASHI 

NATÁLIA CRIVELLARO COUTO 

NATHÁLIA SILVA SANTANA 

 


