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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 dezessete dias do mês de agosto de ano de dois mil e vinte e um, às 14h30, reuniram-se, 1 
via internet através de webconferência RNP, os membros do Comitê Local de 2 
Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do Programa de Educação Tutorial (PET), Alexandre 3 
G. Lenzi de Oliveira (PROGRAD), Paulo de Morisson Faria Júnior (PROGRAD), Alcides 4 
Milton da Silva (PROEX); Israel de Alcântara Braglia (PET Conexões de Saberes); Mislaine 5 
Ingre Gonçalves Victorino (discente do PET Serviço Social); e pelo presidente do CLAA 6 
Edmilson Rampazzo Klen (PET Conexões de Saberes), com o objetivo realizar reunião 7 
ordinária do CLAA/UFSC. O membro Diego Nunes (PET Direito) teve um problema pessoal 8 
de última hora não possibilitando sua presença (virtual) e a chamada de seu suplente. O 9 
presidente do CLAA/UFSC, professor Edmilson iniciou a reunião apresentando os itens de 10 
pauta: 01) Discussão e aprovação da pauta; 02) Aprovação das atas de reuniões ordinária de 11 
26/08/2020 e da reunião extraordinária de 11/06/2021  (disponíveis em 12 
https://claa.paginas.ufsc.br/atas-de-reunioes/); 03) Apresentação dos novos membros 13 
componentes do CLAA; 04) Análise de carta endereçada à PROGRAD, de 11 de dezembro de 14 
2020, da Profa. Cláudia Soar, sobre manutenção de vínculo como tutora do PET 15 
Nutrição/UFSC durante afastamento para pós-doutorado – Relator: Paulo de Morisson Faria 16 
Júnior – PROGRAD; 05)  Assuntos Gerais; Item 01) Aberto à discussões, colocado em 17 
votação, a pauta foi aprovada por unanimidade; Item 02) Aberto à discussões, o prof. Alcides 18 
ressaltou que novos membros do CLAA nesta reunião, Mislaine e ele próprio, não haviam 19 
participado destas reuniões. O presidente aceitou a argumentação concluindo que ficará 20 
registrado nesta ata de reunião que suas posições, neste item, serão baseadas no conhecimento 21 
das ações registradas nestas atas. Colocadas em votação as atas da reunião ordinária de 22 
26/08/2020 e a ata de reunião extraordinária de 11/06/2021, foram aprovadas por unanimidade; 23 
Item 03) Foram dadas as boas-vindas e feitas as apresentações dos novos membros do CLAA, 24 
prof. Alcides e da representante discente Mislaine, para os demais membros; Item 04) O Sr. 25 
Paulo leu o seu relato ressaltando que “perdeu seu objeto” devido a tutora ter pedido seu 26 
desligamento do Programa PET após o envio da carta. O Prof. Edmilson ressaltou que, mesmo 27 
tendo deixado o programa, por ter sido um pedido documentado, o caso deveria ter um 28 
fechamento junto ao CLAA. Após discussões, a votação foi unânime a favor do relator; Item 29 
05) O prof. Edmilson relatou que após reunião com o Pró-Reitor de Graduação no mês anterior, 30 
o Regimento Interno do CLAA estava seguindo os trâmites de sua avaliação e possível 31 
aprovação. O prof. Edmilson ressaltou também uma pesquisa realizada pelo CLAA em 32 
conjunto com a PROGRAD, em maio de 2021, sobre temas confrontados pelos tutores UFSC 33 
mas não detalhados nas portarias que regem o programa, disponível no site do CLAA 34 
(claa.paginas.ufsc.br/petsufsc-pesquisaentrepetsufsc-2021/), sendo uma pesquisa que objetiva 35 
alinhamentos nas tomadas de decisões dos PETs UFSC para os casos levantados. O prof. Israel 36 
ratificou a importância destas discussões, p. ex., trabalho remoto de um tutor, como forma de 37 
melhoria ao Programa PET na UFSC. Nada mais a tratar, o presidente do CLAA, prof. 38 



 

Edmilson Rampazzo Klen, encerrou a reunião e, em conjunto ao Sr. Paulo Morisson Faria 39 
Júnior, lavraram a presente ata, que, inicialmente é aprovada pela presidência para publicação 40 
no site e, se aprovada em próxima reunião, será assinada pelos demais membros do CLAA. 41 
Ressalta-se aqui que, a assinatura das atas relacionadas no item 2 desta reunião pelos novos 42 
membros relatados no item 3 desta reunião, referem-se somente ao conhecimento das ações 43 
registradas nestas atas, já que não participaram das mesmas. 44 
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