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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO ANO DE 2012, DO COMITÊ LOCAL DE 
ACOMPANHAMENTO (CLA) DOS GRUPOS PET DA UFES, REALIZADA AO 
VIGÉSIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS 
NOVE  HORAS NA SALA 28  DO  PRÉDIO  CT VII, CAMPUS DE GOIABEIRAS, 
VITÓRIA (ES) SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA ROBERTA LIMA GOMES, 
COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES MEMBROS DO CLA: ITAMAR MENDES DA 
SILVA (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE 
–  DAAE),  CLAUDIO  MARCIO  PEREIRA DA CUNHA,  HELDER GOMES, JOSÉ 
ROBERTO TEIXEIRA, THAYSE MAYAN ALARCÓN FERREIRA,  RAIANE  LÓSS 
CARDOSO. Havendo número legal, a professora Roberta Lima Gomes declarou 
aberta a sessão dando início aos trabalhos às quinze horas. 1. DISCUSSÃO SOBRE 
O  PROCESSO  DE  VISITAS  DO  CLA AOS  GRUPOS  PET UFES.  A  professora 
Roberta primeiramente resumiu como o processo de visitas foi realizado, lembrando 
que as visitas duraram em média 1:15h, à exceção do PET Engenharia Mecânica,  
cuja  visita  durou  1:30h  sem  ter  sido  completada,  e  a  mesma  será  finalizada 
posteriormente ao recesso de janeiro/2013. A professora Roberta ressaltou que uma 
maior duração para as visitas seria desejável. Todos os grupos foram visitados por 
grupos de no mínimo dois membros do CLA,  sendo que a escala  de visitas foi 
definida virtualmente. Durante as visitas, foi utilizado um roteiro padrão de perguntas 
direcionadas aos grupos, sendo que a parte final da visita constituiu um momento 
apenas com os alunos. Após apresentação do resumo do processo, o grupo passou 
à  discussão  sobre  as  impressões  gerais  de  cada  grupo.  Os  pontos  positivos  e 
negativos  observados  foram  discutidos  com  o  intuito  de  levantar  possíveis 
orientações aos grupos. Em seguida, foi acordado que com base na discussão, os 
membros elaborarão pareceres sobre os grupos, constando das impressões gerais e 
indicações de melhorias visando aperfeiçoamento de cada grupo, de forma que até 
o início de janeiro de 2013 esses pareceres possam ser encaminhados aos grupos. 
2. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO TUTOR PET ECONOMIA. 
A professora Roberta explicou que a seleção do tutor da Economia foi  realizada, 
havendo três candidatos, sendo o Prof. Dr. Mauricio de Souza Sabadini o primeiro 
colocado na Seleção. O resultado da seleção foi devidamente divulgado conforme 
calendário definido no edital. O processo de substituição do tutor foi realizado pelo 
DAAE  em  dezembro  de  2012.  3.  INFORMES  SOBRE  OS  RESULTADOS  DO 
EDITAL  PET  2012.  O  professor  Itamar  resumiu  o  processo  de  seleção  das 
candidaturas da UFES. A professora Roberta questionou o processo de avaliação 
definido  pela  SESu,  que  além  de  ter  sido  curto,  apresentou  problemas  na 
distribuição  dos  projetos  candidatos  entre  os  avaliadores  ad  hoc  (tutores).  O 
problema principal foi que tutores tiveram que avaliar projetos de outras áreas, o que  
comprometeu em muito a qualidade das avaliações. Quanto aos recursos sobre os 
resultados das avaliações, o professor Itamar ressaltou que os Reitores dos campi 
da UFES decidiram entrar com apenas um recurso por campus, apesar da SESu 
não ter definido esse limite. 4. FINALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS 
DO CLA. A professora Roberta informou que as petianas Maria Eduarda e Thayse 
finalizarão suas participações no CLA em dezembro/2012 uma vez que ambas estão 
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saindo do Programa. A professora Roberta também ressaltou a finalização de sua 
participação  enquanto  presidente  do  CLA em  fevereiro/2013  e  informou  que  os 
grupos estão cientes de que no Dia PET de janeiro/2013 deverão ser escolhidos os 
novos membros e presidente do CLA. A professora Roberta aproveitou para informar 
que irá preparar um diagrama apresentando a linha de tempo das participações de 
cada membro do CLA. 5. REUNIÃO DE TUTORES E MEMBROS DO CLA SOBRE 
O  INTERPET.  A professora  Roberta,  juntamente  com  os  tutores  da  Economia, 
Educação  Física,  Serviço  Social,  Engenharia  Elétrica,  Engenharia  Mecânica, 
Conexões:Educação,  e  Matemática,  e  com representantes  alunos  do  CLA e  do 
Interpet,  conversaram no  dia  29  de  novembro  de  2012  para  discutirem sobre  a 
situação do Interpet. Os principais pontos discutidos foram os horários das reuniões 
e a falta de organização e objetividade durante a realização das mesmas. Ficou 
decidido que durante o Dia PET uma reunião seria realizada (podendo ser sob a 
forma de GT ou não)  para  definir  a  organização das  reuniões  para  2013.  Uma 
sugestão levantada pela professora Roberta foi a definição de um calendário fixo de 
reuniões, de forma a dividir  os horarios em dois períodos diferentes (ex: tarde e 
noite, sendo as reuniões de 2013/1 à tarde e as reuniões de 2013/2 a noite). 6. 
REFERENDA  DOS  PROCESSOS  DE  SELEÇÃO  DE  ESTUDANTES 
BOLSISTAS/VOLUNTÁRIOS/SUPLENTES  DOS  GRUPOS  PET  CONEXÕES: 
EDUCAÇÃO,  EDUCAÇÃO  FÍSICA  E  MATEMÁTICA.  A  professora  Roberta 
apresentou  a  lista  referente  aos  estudantes  selecionados  acompanhados  dos 
respectivos processos de seleção realizados pelos respectivos grupos PET, a saber:  
-  Conexões:  Educação:  Singrid  Ramos  Lopes  Gomes  (bolsista,  seleção  em 
18/12/2012),  Guilherme  Gomes  Passabão  (bolsista,  seleção  em  18/12/2012); 
Fernanda Antônia da Silveira (bolsista, seleção em 18/12/2012), Nayane Coelho de 
Laia (primeira suplente, seleção em 18/12/2012), Aline Teixeira da Silva (segunda 
suplente, seleção em 18/12/2012), Edinalva Celestina de Souza Mamedes (terceira 
suplente,  seleção  em  18/12/2012),  Daniele  da  Silva  Pereira  (quarta  suplente, 
seleção  em  18/12/2012),  Jhonathas  Andrade  do  Nascimento  (quinto  suplente, 
seleção em 18/12/2012); - Educação Física: Thais Lemos Almeida (bolsista, seleção 
em 13 de dezembro de 2012), Jéssica de Souza Silva (bolsista, seleção em 13 de 
dezembro de 2012); - Matemática: Maxwel Soares de Oliveira (bolsista, seleção em 
18/12/2012), Aaron Aragon Maroja (bolsista, seleção em 18/12/2012), Gilberto Brito 
de Almeida Filho (bolsista, seleção em 18/12/2012), Julia Alcantara Roldi de Azeredo 
(bolsista,  seleção em 18/12/2012),  Rafael  da  Silveira  Cosseti  (primeiro  suplente, 
seleção em 18/12/2012), Breno Portugal Falqueto (segundo suplente, seleção em 
18/12/2012), Joelso Giovanelli (terceiro suplente, seleção em 18/12/2012), Danuza 
Bermond Equer (quarta suplente, seleção em 18/12/2012).  Nada mais havendo a 
tratar, eu Roberta Lima Gomes, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. 
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