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ATA DA OITAVA REUNIÃO DO ANO DE 2012, DO COMITÊ LOCAL DE 
ACOMPANHAMENTO (CLA) DOS GRUPOS PET DA UFES, REALIZADA AO 
VIGÉSIMO OITAVO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, 
ÀS QUINZE HORAS NO AUDITÓRIO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, 
CAMPUS DE GOIABEIRAS, VITÓRIA (ES) SOB A PRESIDÊNCIA DA 
PROFESSORA ROBERTA LIMA GOMES, COM A PRESENÇA DO PROFESSOR 
ITAMAR MENDES DA SILVA (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO 
ACADÊMICO AO ESTUDANTE - DAAE), E DOS SEGUINTES MEMBROS DO CLA: 
CLAUDIO MARCIO PEREIRA DA CUNHA, HELDER GOMES, JOSÉ ROBERTO 
TEIXEIRA, MARIA EDUARDA ERLACHER DE FIGUEIREDO, THAYSE MAYAN 
ALARCÓN FERREIRA. Havendo número legal, a professora Roberta Lima Gomes 
declarou aberta a sessão dando início aos trabalhos às quinze horas. 1.      
PROBLEMA  DO NÃO RECEBIMENTO DO CUSTEIO/2012 PELOS GRUPOS PET 
UFES. A professora Roberta primeiramente descreveu o fato de que a maioria dos 
grupos não havia recebido o Custeio/2012 (muitos também não receberam o 
Custeio/2011) e que foi feito um levantamento junto a todos os grupos para resumir a 
situação dos mesmos referente a essa verba. Com isso, a professora irá encaminhar 
por email os dados levantados para o professor Itamar. Além disso a professora 
Roberta levantou a necessidade de apoio da UFES visto que no melhor dos casos, 
alguns grupos apenas teriam o recurso para ser utilizado até dezembro/2012. Foi 
sugerido pelo professor Itamar que o CLA preparasse um documento consolidando a 
demanda de apoio de custeio para 2013 de todos os grupos (incluindo participação e 
realização de eventos), e que a demanda de equipamentos também fosse enviada 
conjuntamente, o mais breve possível. A professora Roberta solicitou duas semanas 
para preparar o documento. Sobre as bolsas atrasadas dos alunos, o professor 
Itamar ressaltou, na ocasião, que as mesmas deverão ser pagas em breve pelo 
MEC. 2. ENCAMINHAMENTOS DO ENAPET 2012. A professora Roberta 
apresentou algumas questões que foram discutidas no encontro e que foram 
recentemente encaminhadas à SESu, para que o CLA analisasse a viabilidade de 
imediata implementação delas no âmbito da UFES. Foram elas: - Retorno do CLA 
para CLAA e alteração da composição do CLAA para 2/3 de indicados pelo PET: o 
CLA entendeu a importância da atribuição do papel avaliativo ao Comitê, assim 
como do aumento da participação de membros do PET, no entanto o decidiu-se 
aguardar as definições formais da SESu; - Participação do Interlocutor do PET UFES 
no CLA: para esta questão a implementação será direta visto que o Interlocutor já 
vem participando das atividades do Comitê; - Acúmulo de atividades 
técnico/administrativas por parte dos tutores: o CLA entendeu que pode ser 
realmente muito prejudicial para o programa a atuação do Tutor em outros cargos 
como Coordenação de Curso, Chefia de Departamento ou de Centro, e Pro-Reitoria, 
mas visto que quando os atuais tutores foram selecionados não havia uma 
formalização dessa restrição, ela será considerada durante os futuros processos de 
seleção de tutor, ou de análise de renovação/prorrogação de tutores atuais; no 
entanto deve ficar como recomendação para os tutores atuais a não atuação nesses 
tipos de cargos; - Definição de cronograma de atividades do CLA: o mesmo já foi 
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definido pelo CLA e encontra-se disponível no site do PET UFES; - Apoio da 
instituição às atividades do PET: essa questão já havia sido discutida no ponto de 
pauta anterior desta reunião. 3. EDITAL PET 2012. A professora Roberta resumiu 
para o Comitê as etapas realizadas internamente na UFES até o envio das 
propostas finais feito pelo professor Itamar, ressaltando que atualmente as propostas 
estão em fase da análise pelos consultores ad-hoc da SESu. O professor Itamar 
solicitou o registro de uma menção honrosa aos membros do CLA que auxiliaram no 
processo de análise, seleção e aprimoramento das propostas (processo que durou 
até a última sexta-feira). O professor também comentou sobre a dúvida da 
obrigatoriedade do acompanhamento do PPI nas propostas, e que o mesmo foi 
devidamente anexado a cada uma delas (apesar do problema da vigência). Por 
último, o professor Itamar relatou o problema referente à falta de definição do 
conceito de “retenção”. 4. VISITAS DO CLA AOS GRUPOS PET UFES. O calendário 
de visita foi adiantado em uma semana em relação ao que havia sido definido 
anteriormente. Com isso as visitas serão realizadas de 03 a 14 de dezembro de 
2012 (o que equivale à segunda e terceira semana de aula). No entanto, como os 
horários de disponibilidade dos grupos pode se alterar em função nos novos horários 
de aula de 2012/2, o CLA definirá os dias exatos das visitas posteriormente. 5. 
EDITAL SELEÇÃO TUTOR PET ECONOMIA. A professora Roberta indicou que o 
edital será lançado dia 01 de outubro de 2012, com as devidas providências de 
divulgação. O professor Itamar ressaltou que o mesmo deve ser encaminhado por 
meio de memorando ao Chefe de Departamento em cópia ao Coordenador do 
Curso, Diretor do CCJE, Diretor do DAAE e à Procuradoria da UFES.  6. 
PARTICIPAÇÃO DA MARLENE NO CLA. A professora Roberta apontou a 
incompatibilidade entre os horários das atividades do CLA e a disponibilidade da 
Marlene. O CLA concordou em solicitar à PROEX a indicação de outro nome para 
participação no CLA. Nada mais havendo a tratar, eu Roberta Lima Gomes, lavrei a 
presente ata, que vai por mim assinada.  
                                                                                                                  
 
ROBERTA LIMA GOMES   __________________________________ 

 


