
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA), realizada em 9 de julho de 2019. 
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No dia nove de julho de dois mil e dezenove, às 10h 00 minutos, no anfiteatro do  

Centro de Ciências  da UFJF, realizou-se a Reunião Ordinária do CLAA, sob 

presidência de Edna Maria Gonçalves de Souza, Interlocutora do CLAA - UFJF, com a 

participação e presença dos seguintes membros: Marcelo Caniato Renhe 

(Representante docente GET-Ciência da Computação), Lorrayne Duarte 

(Representante discente GET-Engenharia de Produção), Júlia Lopes Ferigatto 

(Representante discente PET-Odontologia), Diogo Mendes Rodrigues (PROEX), 

Marcelo Miranda Barros (Representante docente PET-Civil). A Presidente e 

Interlocutora do CLAA deu início a reunião, onde mencionou sobre o falecimento 

da tutora do GET Nutrição Professora Cristiane Gonçalves de Oliveira Fialho que 

atuou no GET Nutrição no período de 15 de setembro de 2009 a 31 de maio 2019, 

nossas condolências aos familiares e colegas de trabalho da UFJF. Ordem do dia: 

I- Aprovação das Atas de reuniões anteriores: foram aprovadas todas as atas 

das reuniões do CLAA anteriores por unanimidade. II- Recondução dos tutores 

dos PETs Engenharia Elétrica e Odontologia: Após apresentado a ata da 

entrevista da recondução dos tutores Danilo e Rosangela dos Grupos PET, PET-

Elétrica e PET-Odontologia, respectivamente, foi homologado a recondução dos 

mesmos. III- Avaliação dos Planejamentos e relatórios: Foi decidido nesta 

reunião que os Planejamentos e Relatórios aprovados com restrições deverão ser 

reavaliados até dia 20 de agosto de 2019. As avaliações do GET-Arquitetura e 

Urbanismo deverá voltar para a comissão avaliadora para se atentarem para a 

escrita e retornarem para o tutor para correção até dia 20 de agosto de 2019. IV- 

GET-Mecânica seleção de novo tutor: A seleção de novo tutor deverá acontecer 

até dia 12 de julho de 2019 pela comissão avaliadora composta pelos docentes 

Marcelo Renhe e Marcelo Miranda e a discente Lorrayne, estes deverão avaliar o 

planejamento e solicitar que refaça dentro do padrão proposto e divulgado pelo 

CLAA.  V- Data da Próxima Reunião: Ficou acertado que a próxima reunião do 

CLAA acontecerá no dia 9 de agosto de 2019 às 8h em local a ser definido. VI- 

Pautas sugeridas para a próxima reunião: Foi sugerido como pauta para a 

próxima reunião, reunião com tutores; novo Doodle para novos horários da 

reunião do CLAA; Confecção de documento defendendo os novos GET que 

possuem validade. VII- Assuntos Gerais: Foi solicitado pelos membros efetivos 

do CLAA e que estavam presentes na reunião da presente ata, que haja uma 

reunião com todos os tutores dos novos GETs juntamente com os membros do 

CLAA e Pró-reitores para a defesa da continuidade dos novos Grupos que até o 

atual momento possuem data de validade. Esta reunião foi previamente marcada 

para o dia 30 de agosto de 2019 às 9h em local a ser definido e deverá conter uma 

breve apresentação de 10 minutos por parte dos novos GETs para defenderem seus 

Grupos. Após não haver mais pautas, a interlocutora Edna Maria agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, foi lavrada a 

presente ata, que eu, Júlia Lopes Ferigatto, transcrevo e assino. Juiz de Fora, nove 

de julho de dois mil e dezenove. 

 


