UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

ATA DA REUNIÃO DE TUTORES PET, REALIZADA EM 02 DE JULHO DE
2013
As dois dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, as
10hs da manha reuni-se na sala do Pet Licenciatura o grupo
de tutores do PET da UFES, sob a coordenação da
professora/tutora Roberta
Lima Gomes e a presença dos seguintes
membros/tutores: Aparecido José Cirillo (Pet Cultura), , Silvia Salazar (Pet Serviço
Social), Valdete Côco (Pet Licenciatura), Omar Schneider (Pet Educação Física),
Marielce de Cássia Ribeiro Tosta(Pet Produção e Biologia), Iguatemi Santos Rangel
(Pet Licenciatura), Cláudio Marcio Pereira da Cunha (Pet Administração).
Informes: A professora Roberta informou sobre o que
estabelece a nova portaria 343/2013, o término do mandado
da Tutora Roberta do CLA, e também da saída do professor
Elder do CLA. O CLA encontra dificuldades de estruturação.
2. Dia Pet. 3.Solicitação do interpet da participação dos
alunos na banca de seleção de tutores – o Itamar ficou de
fazer uma consulta a PROGEPAES para ver a viabilidade. 4.
Compra de
materiais permanentes (2012), as solicitações
foram encaminhadas e estão em processo; 5. Os anais do
SUDESTE PET, a correção ficou em 600 reais, o professor
Cirilo ficou de resolver a questão do pagamento da revisão
dos anais; 6. Foi esclarecido o que aconteceu com o saldo
do SUDEST PET, foi encaminhado um e-mail pelo tutor
Iguatemi com a planilha fornecida pelo DCF com descrição
dos gastos; 7. Ainda sobre os anais do Sudeste Pet, o tutor
Cirilo informou que a gráfica da UFES pode providenciar o
CD e fazer indexação: ISBN+ficha catalográfica.
Pontos de pauta: ENAPET – Roberta informa que foi enviado
memorando para a Prefeitura Universitária solicitando
ônibus. Os tutores que quiserem participar do ENAPET
deverão enviar solicitação direto para a PROGRAD. Ainda em
relação a participação dos tutores ficou definido a
realização de uma reunião para tratar dessa demanda, a
principio a PROGRAD deve custear a participação do tutor
representante da UFES. Foi sugerido que os alunos só
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poderão ter garantida a reserva de lugar no ônibus mediante
inscrição no evento+envio de trabalho. A professora Valdete
propõe a criação de um programa guarda-chuva de extensão
registrado
no
SIEX-PROEX para
absorver as
demandas
inerentes aos grupos pets da UFES, isso iria evitar a
duplicidade de informações que atualmente acontece, e
facilitaria
os
tramites
dos
processos
por
entre
departamentos e pró-reitorias;
Nova portaria (Portaria 343/2013). A tutora Roberta informou que a nova portaria
estabelece a composição do CLA com metade de membros da instituição e metade do
grupo pet, também falou sobre a necessidade de substituição dos membros do CLA para
atender as exigências da nova portaria. A tutora fez a indicação para composição do
CLA do Tutores Claudio, Marieuce e Omar tendo como suplente o Tutor André. Nessa
ocasião também foi ressaltada a necessidade de indicação de nomes de petianos para
composição do CLA. Ressaltou-se a necessidade e urgência de solicitar ao interlocutor
pet Itamar para que dê início ao processo de eleição do CLA.
Nada mais havendo a tratar, eu Iguatemi Santos Rangel lavrei a presente ata, que assino
após ser lida e aprovada pelos demais membros presentes.

