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ATA DA NONA  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 SEXTO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO  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),

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

Conexões  Administração),  PLINIO  NATALINO  SILVA  (PET  Economia),   NATHÁLIA

SILVA SANTANA (PET Engenharia Elétrica)), ARNALDO TAKASHI (PROGRAD) GIANY

N.  TERRA  (PROGRAD).  Considerando  compromissos  com  a  Jornada  de  Extensão  2020,

MARLENE MATOS (PROEX) justificou sua ausência. A Professora Denise agradece a todos

pela  disponibilidade  em  participar  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.  Avaliação  dos  grupos  PET:  O  Comitê  registra  que  todas  as  Visitas

avaliativas aos grupos PET referente ao exercício de 2020 foram realizadas e que estão em fase

de conclusão os relatórios consolidados das referidas visitas. A Professora Denise agradece o

empenho e disponibilidade de todos os membros nessa etapa e registra que foi muito gratificante

ver como todos os grupos se empenharam em manter, ainda que remotamente, as atividades do

PET.  Pauta 1: Pagamento das Bolsas: Considere-se e-mail  recebido do Gestor do SIGPET

(CGRED/DIPPES/SESU/MEC recebido em 20/11/20) informando que  o pagamento de bolsas

para professores e estudantes participantes do Programa de Educação Tutorial (PET), referente a

outubro de 2020, previsto para ocorrer até o 15º dia útil do mês de novembro, deverá ocorrer na

primeira semana de dezembro de 2020. Fica registrada a preocupação de toda a comunidade

petiana  e  do  Comitê  diante  do  informe.  O CLAA,  por  intermédio  da  Interlocutora  Denise,

informa que em seguida ao recebimento do  e-mail,  foi  feito comunicado a todos Tutores e

Tutoras sobre a situação e foi feito imediato contato com o gestor do SIGPET por e-mail e por

telefone,  na expectativa  de se ter  informações  mais precisa da situação,  mas não obtivemos
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retorno até o momento. O CLAA está atento às informações recebidas e há a expectativa de que

em dezembro os estudantes consigam receber todas as bolsas. Registra-se que, caso isso não

ocorra, o cenário que se desenha é muito preocupante, podendo inclusive desencadear algum

tipo de paralização das atividades do PET, uma vez que os grupos, mesmo que em condições

adversas, estão cumprindo com sua parte de exercerem com suas atividades, espera-se portanto

que o  Governo Federal,  por  competência,  também cumpra  com sua parte.  Em discussão,  o

encaminhamento a esse ponto de pauta é de que o CLAA elabore um documento relatando todos

os atrasos no pagamento das bolsas, falta de repasse de custeio aos grupos e demais dificuldades

que os grupos PET/Ufes tem enfrentado e enfrentaram ao longo do exercício de 2020. O CLAA

se empenhará para que, com urgência, seja dada ampla publicidade do documento no âmbito da

Reitoria para que seja buscado apoio junto à ANDIFES. Encaminhe-se ainda o documento, por

meio das redes sociais,  às autoridades  federais  representadas  por Senadores e Deputados no

nosso Estado. E, por fim, encaminhe-se o documento às instâncias gestoras do Programa de

Educação Tutorial no âmbito do MEC. Em discussão, em votação, aprovado à unanimidade.

Pauta 2: Evento formativo no campo da Saúde Mental em parceria com a Proaeci: Camila

Foeger, representante da Proaeci no Comitê, solicitou informações sobre o formato do encontro

e o público-alvo. A proposta do encontro é que seja informativo e direcionado aos tutores. O

CLAA discutiu sobre a necessidade de levar o assunto aos grupos e discutir  sobre sobre as

questões e aspectos da saúde mental a serem abordados. A proposta é que o encontro seja feito

no DIA PET no Encontro de Tutores no dia 28/02/2021, das 8h às 10h. Foi sugerido que os

grupos encaminhem suas demandas até o dia 15/12/2020. Em discussão, em votação, aprovado à

unanimidade.  Pauta  3:  Homologação  da  Banca  de  Seleção  Tutor(a)  PET Conexão  de

Saberes Cultura:  Apresenta-se a composição da Banca para referida seleção (Aprovada Ad

Referendo) composta pelos representantes Tutores Hélio Zanquetto e Adriana Rosely Magro e

pelo representante Discente Plínio Natalino Silva.  Pauta 4: Inserção aprovada de ponto de

pauta  para  tratar  de  demanda  apresentada  pela  representação  discente:  Solicitam  os

representantes discentes, que tutores e tutoras incentivem seus grupos à participação nos Eventos

do PET (MobilizaPET, IntePET, SudestePET, entre outros) para que as atividades de mediação

de eventos, de organização de mesas e demais momentos específicos, não fique concentrada a

condução nas mesmas pessoas e grupos. Com a palavra, o Professor Hélio sugere que os grupos

se organizem para os demais eventos da mesma forma como que se organizam para o DiaPET,

que funciona muito bem e onde as atividades são bem distribuídas com participação de todos.
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Em discussão, o encaminhamento é de que, para 2021, nos Critérios de Avaliação dos grupos,

seja acrescentado um item específico sobre a participação dos discentes nos Eventos do PET,

com foco em uma participação que seja ativa e responsável. Fica ainda encaminhado que os

grupos recebam orientação do CLAA para que se organizem e distribuam as atividades e que as

decisões  dos  representantes  sejam  tomadas  em  conjunto  com  todo  o  grupo.   Pauta  5:

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 CONEXÃO DE

SABERES EDUCAÇÃO: Ana Carolina dos Reis Santos (Bolsista, seleção em 26/11/2020),

Manuella  Pereira  Penha  (Bolsista,  seleção  em  26/11/2020),  Victor  Souza  Soares  (Bolsista,

seleção em 26/11/2020).  Homologação dos processos de Desligamento de estudantes dos

grupos PET: Não houve processos de desligamento para serem apreciados.  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

ARNALDO TAKASHI

PLINIO NATALINO SILVA

NATÁLIA CRIVELLARO COUTO

NATHÁLIA SILVA SANTANA
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