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ATA DA REUNIÃO 
 

Ata da Reunião do Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do 
Programa de Educação Tutorial (PET).  

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de ano de dois mil e vinte, às 09h00, reuniram-se, via 1 
internet através de webconferência RNP, os membros do Comitê Local de Acompanhamento 2 
e Avaliação (CLAA) do Programa de Educação Tutorial (PET), Alexandre G. Lenzi de 3 
Oliveira (PROGRAD), Paulo de Morisson Faria Júnior (PROGRAD), Suzana Kilpp da Silva 4 
(PROEX); Diego Nunes (PET Direito); Israel de Alcântara Braglia (PET Conexões de 5 
Saberes); Rilary Cristina Alves Silva (discente do PET Educação Física); e pelo presidente do 6 
CLAA Edmilson Rampazzo Klen (PET Conexões de Saberes), com o objetivo realizar 7 
reunião ordinária do CLAA/UFSC. O presidente do CLAA/UFSC, professor Edmilson iniciou 8 
a reunião apresentando os itens de pauta: 01) Discussão e aprovação da pauta; 02) Aprovação 9 
da Ata da reunião de 11/08/2020; 03) Análise de pedido de recurso referente ao desligamento 10 
da estudante Thanmyss Alves Gonçalves do PET-SSO, Processo Administrativo 11 
23080.004798/2020-73, Relator: Paulo de Morisson Faria Júnior – PROGRAD; 04) Recurso 12 
referente ao desligamento da estudante Caroline Pizzatto Esser do PET-SSO, Processo 13 
Administrativo 23080.003647/2020-06; Prazo expirado; 05) Recurso referente ao 14 
desligamento da estudante Giovana Buchner Silveira do PET-SSO, Processo Administrativo 15 
23080.004796/2020-84, Prazo expirado; 06) Processo Administrativo 23080.003525/2020-10, 16 
Requerente: Caroline Pizzatto Esser, “Solicitação de recurso contra desligamento”; Relator: 17 
Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira – PROGRAD; 07) Resposta à carta do Comissão 18 
Executiva Nacional do PET (CENAPET) nº 41/2020 de 29.07.2020 intitulada “Desligamento 19 
de onze discentes do Grupo PET/MEC do Curso de Serviço Social da UFSC”; 08) Abertura 20 
de email exclusivo ao CLAA, claa.prograd@ufsc.br; 09) Assuntos Gerais; Item 01) Aberto à 21 
discussões, colocado em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade; Item 02) Colocada 22 
em votação a Ata de reunião de 11/08/2020, foi aprovada por unanimidade; Item 03) O Sr. 23 
Paulo leu o seu relato e após discussões e votação, o recurso teve seu provimento negado, de 24 
forma que, o desligamento da estudante Thanmyss Alves Gonçalves do PET-SSO foi 25 
ratificado, por unanimidade. Item 04) A estudante Caroline Pizzatto Esser do PET-SSO não 26 
enviou recurso referente à decisão de seu desligamento, de forma que, expirado o prazo para 27 
esta solicitação, foi ratificado seu desligamento; Item 05) A estudante Giovana Buchner 28 
Silveira do PET-SSO não enviou recurso referente à decisão de seu desligamento, de forma 29 
que, expirado o prazo para esta solicitação, foi ratificado seu desligamento; Item 06) Antes da 30 
leitura do relato deste processo, o Prof. Edmilson informou que, à época do processo 31 
administrativo impetrado pela tutora do PET-SSO justificando o desligamento da estudante 32 
Caroline Pizzatto Esser, esta já impetrou um processo administrativo como recurso ao seu 33 
desligamento mesmo antes da análise do CLAA, motivo pelo qual, se apresentava agora este 34 
processo para análise. Aberto ao relato do Prof. Lenzi, este indicou o desligamento da 35 
estudante do PET-SSO, em discussão, se observou que este processo também se apresentava 36 
prejudicado pois todo o processo de desligamento já havia sido analisado, inclusive com o seu 37 
fechamento através de item 04 desta reunião, em votação, foi mantido o desligamento da 38 



 

estudante do PET-SSO por unanimidade; Item 07) Após discussões, chegou-se a uma 39 
resposta do CLAA para a carta da Comissão Executiva Nacional do PET (CENAPET) nº 40 
41/2020 de 29.07.2020 que será enviada via email ao CENAPET e, também, será 41 
disponibilizada no site claa.paginas.ufsc.br; Item 08) O prof. Edmilson ressaltou a abertura 42 
do email claa.prograd@ufsc.br, exclusivo do CLAA, como forma de melhorar a busca e 43 
manutenção de dados das comunicações com o CLAA, indicando também, já estar 44 
identificado na página frontal do site claa.paginas.ufsc.br, item CONTATOS; Item 09) O 45 
prof. Edmilson, agradecendo o empenho de todos os membros, ressaltou que o CLAA, neste 46 
momento, havia avaliado e finalizado todas as pendências relativas a processos 47 
administrativos enviados ao CLAA e que o comitê, poderia agora, focar em possíveis 48 
melhorias do Programa PET na UFSC. O prof. Lenzi ratificou o bom desempenho e 49 
dedicação dos membros do CLAA e sugeriu, quando possível, uma reunião no SISU para 50 
levarmos sugestões e ideias para melhoria do Programa PET, inclusive, a possibilidade de 51 
aumento do valor das bolsas e/ou inclusão de auxílios que venham a apoiar os estudantes 52 
participantes dos PETs. O Sr. Paulo lembrou que uma posição deste tipo advindas de 53 
encontros de petianos, p. ex., ENAPET, SULPET, entre outros, traria representatividade e 54 
força para este tipo de solicitação. Nada mais a tratar, o presidente do CLAA, Professor 55 
Edmilson Rampazzo Klen, encerrou a reunião e, em conjunto ao Sr. Paulo Morisson Faria 56 
Júnior, lavraram a presente ata, que, inicialmente é aprovada pela presidência para publicação 57 
no site e, se aprovada em próxima reunião, será assinada pelos demais membros do CLAA. 58 
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