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ATA  DA  QUARTA  REUNIÃO  DO  ANO  DE  2012,  DO  COMITÊ  LOCAL  DE 
ACOMPANHAMENTO  (CLA)  DOS  GRUPOS  PET  DA  UFES,  REALIZADA  AO 
VIGÉSIMO SEXTO DIAS DO MÊS DE  JUNHO 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,  E  COM  A  PRESENÇA  DO  PROFESSOR  ITAMAR 
MENDES DA SILVA (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO AO 
ESTUDANTE  -  DAAE)  E  DOS  SEGUINTES  MEMBROS  DO  CLA: ÉLCIO 
CASSIMIRO ALVES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, CLAUDIO MARCIO PEREIRA DA 
CUNHA,  MARIA  EDUARDA  ERLACHER  DE  FIGUEIREDO,  RAIANE  LÓSS 
CARDOSO.  Havendo  número  legal  a  professora  Roberta  Lima  Gomes declarou 
aberta a sessão dando início aos trabalhos às quinze horas. 

1.  HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE TUTOR DA ENGENHARIA 
ELÉTRICA E INFORMES SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE TUTOR DA 
ECONOMIA.  A profa.  Roberta  explicou  que  a  seleção  do  tutor  da  Engenharia 
Elétrica foi realizada, havendo apenas um candidato, o Prof. Dr. André Ferreira, que 
cumpriu devidamente os requisitos especificados no edital, sendo então o primeiro 
colocado na Seleção. O resultado da seleção será divulgado conforme calendário 
definido  no edital.  O processo de substituição do tutor  será  iniciado pelo  DAAE 
conforme e-mail encaminhado por este. A profa. Roberta ressaltou que, quanto à 
seleção do tutor da Economia, a comissão decidiu aguardar o final da greve para 
lançar  o  edital.  O  período  previsto  para  a  seleção  é  segunda  quinzena  de 
agosto/2012. 2. INDICAÇÃO DO NOVO MEMBRO DO CLA. A Profa. Roberta deu 
boas  vindas  ao  Prof.  Claudio  e  apresentou  ao  mesmo  uma  visão  geral  do 
funcionamento do programa e do papel do CLA. Também foram descritos os grupos 
hoje em atividade na UFES, e foi detalhada a atividade Interpet, explicando como foi 
o  processo  de  indicação do  Prof.  Claudio  como representante  do  PET no CLA. 
Documentos de apoio foram encaminhados previamente ao Prof. Claudio por e-mail. 
3. DEFINIÇÃO  DO  CALENDÁRIO  DE  ATIVIDADES  DO  CLA. A profa.  Roberta 
apresentou a recomendação repassada no último SudestePET sobre a importância 
de  se  definir  previamente  um  calendário  de  forma  que  os  grupos  possam  se 
organizar  melhor  para  as  atividades  em  questão.   Teixeira  e  Maria  Eduarda 
levantaram o fato da greve questionando se esta não poderia intervir no calendário. 
Profa.  Roberta  sugeriu  que  no  caso  das visitas,  o  calendário  fosse  definido  em 
função do Calendário Acadêmico da UFES. O Prof. Itamar defendeu que no caso 
dos processos de análise de relatórios e planejamentos o calendário poderia ser 
definido normalmente acreditando-se que a SESu apresentará os prazos de envio 
dos documentos normalmente já que as atividades são programadas e relatadas 
com base no calendário  do  ano civil.  Os membros do CLA concordaram com o 
apontamento do Prof. Itamar. O Prof. Itamar ressaltou a simplificação do processo 
de gestão dos grupos e  afirmou que a  PROGRAD apresenta  uma demanda de 
tempo/margem para avaliar os processos referentes aos planejamentos e relatórios. 
Com relação à qualidade dos grupos, o Prof. Itamar defendeu um tratamento e uma 
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exigência  igualitária.  O  professor   também falou  que  as  bolsas  do  CLC seriam 
definidas  ainda  hoje  e  que  a  divulgação  ocorreria  em  breve.  Aproveitando  a 
oportunidade,  o  prof.  Itamar  levantou  a  questão  sobre  as  solicitações  de  apoio 
realizadas pelos grupos, explicando que estas devem sempre passar pelo DAAE, 
pois  os  PETs  estão  vinculados  ao  mesmo.  Especificamente  sobre  o  apoio  à 
participação  em eventos,  o  prof.  Itamar  reforçou  que as  respectivas  solicitações 
devem impreterivelmente estar de acordo com a resolução 29/2009 (um aluno por 
trabalho  apresentado).  A profa.  Roberta  detalhou  o  problema recorrente  da  não 
disponibilidade  da  verba  de  custeio  para  apoio  à  participação  de  bolsistas  nos 
encontros PET regionais e nacionais e que pela referida norma fica inviável o apoio 
pela UFES. A professora observou que a resolução está em fase de reformulação e 
que conforme conversa prévia com o chefe de gabinete, a orientação é que o PET 
encaminhe  um  documento  à  respectiva  comissão  para  que  seja  estudada  a 
possibilidade de se contemplar o PET como um caso específico na resolução. A 
profa. Roberta vai levar a questão por e-mail aos tutores, solicitando apoio também 
de ex-tutores. Voltando à definição do calendário de atividades do CLA, os membros 
concordaram quanto algumas datas e prazos para as atividades. A profa. Roberta irá 
enviar por e-mail ao CLA a primeira versão do calendário para ajustes. 4. Definição 
de Modelo de Avaliação/ Acompanhamento por parte do CLA. Quanto à definição e 
formalização dos procedimentos de acompanhamento/avaliação do CLA, a Profa. 
Roberta ressaltou que um dos encaminhamentos do SudestePET 2012 foi  que a 
CENAPET concentrasse no forum online a documentação de diferentes CLAs de 
forma  a  orientar  novos  CLAs.  No  entanto  não  foi  disponibilizada  nenhuma 
informação referente a esses documentos no portal da CENAPET. A profa. Roberta 
sugeriu que na próxima reunião do CLA esse ponto seja rediscutido. 5. PROBLEMA 
INFRAESTRUTURA PETS EDUCAÇÃO/LICENCIATURA. A profa. Roberta reportou 
o problema do compartilhamento e falta de infraestrutura na sala atualmente alocada 
para  os  dois  grupos.  Rayane  reforçou  o  problema  detalhando  como  o 
compartilhamento tem comprometido a execução das atividades dos dois grupos. 
Prof. Itamar relatou os problemas gerais de infraestrutura ligados aos ICs, como o 
fato de serem edifícios antigos e tombados. O professor ressaltou que o excesso de 
carga existente atualmente na rede elétrica, exige o projeto e implantação de uma 
nova rede, e que essas questões são de ordem da Gestão do Centro de Educação. 
O prof. Itamar solicitou nesta última semana cópias de todas as solicitações feitas 
anteriormente  pelos  grupos  em  questão  e  confirmou  que  a  profa.  Dora  se 
comprometeu  a  levar  o  problema  à  Prefeitura  Universitária  e  à  Reitoria  para 
providências  urgentes.  O  prof.  Itamar  explicou  que  existe  uma  solução  sendo 
estudada atualmente relacionada à mudança da Biblioteca do respectivo centro para 
um novo local. O Laboratório de Informática seria deslocado para a sala atualmente 
ocupada pela Biblioteca, o que  abriria  lugar para o PET Educação. O prof. Itamar 
ainda  levantou  que  tendo  esta  perspectiva,  ele  conseguiu  alocar  algums 
computadores  semi-novos  para  os  respectivos  grupos.  Prof.  Elcio  levantou  a 
possibilidade de se criar um novo espaço na área de circulação que existe nos ICs, 
mas os membros do CLA concordaram que a solução que está sendo buscada 
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atualmente seria mais adequada e rápida. Por último o Prof. Itamar ressaltou que foi 
definida uma solução para implantação de telefone que será executada em breve. 6. 
DESLIGAMENTOS DE BOLSISTAS NO PET CONEXÕES: CULTURA. A profa. Roberta 
explicou que houve um e-mail de uma aluna bolsista questionando detalhadamente a 
forma como procedeu o Tutor do PET Conexões Cultura. Os membros presentes do 
CLA  concordaram  que  o  desligamento  simultâneo  de  seis  bolsistas  demanda 
justificativa.  Maria Eduarda ressaltou o problema de que com o SigPET o tutor  não 
depende mais da instituição para desligar o bolsista e que isso deixa a instituição à 
margem de problemas como este. A profa. Roberta sugeriu que dois membros do CLA 
marcassem  reunião  com  o  prof.  Cirillo  sobre  esse  assunto,  sendo  ela  uma  das 
participantes. O prof. Elcio se manifestou para participar da reunião também. A profa.  
Roberta.  marcará  a  reunião  por  e-mail.  7.  REFERENDA  DO  PROCESSO  DE 
SELEÇÃO  DE  ESTUDANTES  BOLSISTAS  DO  GRUPO  PET  CONEXÕES 
LICENCIATURAS. A Profa. Roberta apresentou os respectivos processos de seleção 
para referenda, a saber:  Diego Lanes Tononi (bolsista, em 01/06/2012), Sara Abreu 
Passoni (bolsista, em 01/06/2012). Nada mais havendo a tratar, eu Roberta Lima 
Gomes, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. 
                                                                                                                 

ROBERTA LIMA GOMES __________________________________


