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Florianópolis, 06 de março de 2020

Resposta à Carta do CEN.é\PET, Gestão 2018/2020 N' 1, ao CLA.A-PET-t'FSC de 19.02.2020

Em reunião ordinária do CLAA/UFSC realizada na mad)ã de 02 de março de 2020 na Sala de Reuniões da
Reitoria l no campus Trindade, foi lida a carta do Cenapet ao CLfv:vurSC, onde, após discussão entre seus
membros, apresenta-se a seguir respostas aos questionamentos/solicitações:
(segue-se a mesma numeração apresentada na carta do Cenapet de 19.02.2020)

1)

2)

Novos membros do CLAA/UFSC foram recém empossados (Portaria N.' 43/2020,'PROGRAD, de 28
de fevereiro de 2020) onde, através da primeira reunião deste grupo, indica o uso das atribuições que
a regulamentação vigente !he concede;
O CLAA/UFSC infâmia que realiza procedimentos (p.ex.: análise de processos administrati'ç os e de
solicitações oficiais, etc.), atendendo à preservação do contraditório, o respeito à Êllosoüia e
regulamentações do Programa de Educação Tutorial, buscando sempre al.ender às demandas
apresenl:adas;
O CLAA/UFSC não vê a necessidade de nomeação de outras comissões já que as próprias reuúões
do CLAA/UFSC devem atender às solicitações para análise de documentos e testemunhos que
porventura veiüam a ser oportunos para dirimir encaminhamentos;
A integridade e Mlcionamento do grupo PET Serviço Social da UFSC, será devidamente analisada.
em reuniões do CLAA/UFSC de acordo cona devidas demandas oficiais. sempre orientadas pelas
portarias MEC vigentes;
As a'ç'aliações/decisões realizadas nas reuniões do CLAA/UFSC estarão documentadas através de
suas Alas, nos prazos devidos ao seu regimento, enviadas aos seus membros e dispaniveis às
instâncias pertinentes e, também, quando solicitadas oâlcialmente por outras instâncias;
Recursos, provenientes de avaliações./decisões do CLAA. devem ser enviados ã Câmara de
Graduação da UFSC;
Confonne item 5, o fomecimento de documentos UFSC será efetuado desde que atendidos
procedimentos internos e regulamentais.

3)

4)

5)

6)

7)

RatiHlcamos nosso agradecimento ao CENAPET, pela disposição em auxiliar nos assuntos relacionados ao
Programa Educacional Tutorial da UFSC, e nos colocamos sempre à disposição para e\;entuais
esclarecimentos.

Prof Dr. Edmilson Rampazzo Klen
rProÍ. 41exandre Hariízo CostaPresidente do CLA.A/UE
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