
Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 
(CLAA), realizada em 08 de maio de 2019

No dia oito de maio de dois mil e dezenove, às onze horas e quinze minutos, no Anfiteatro 
da Reitoria da UFJF, realizou-se a Reunião Extraordinária do CLAA, sob presidência de 
Edna Maria Gonçalves de Souza, Interlocutora do CLAA - UFJF, com a presença dos 
seguintes membros: Marcelo Miranda Barros (Representante docente do PET-Civil), Marisa 
Cosenza Rodrigues (Representante docente do PET-Psicologia), Marcelo Caniato Renhe 
(Representante docente do GET-Ciência da Computação), Eduardo Fonseca Ribeiro 
(Representante discente do PET-Civil), Thaynara Barbosa (Representante discente do PET-
Psicologia), Lorrayne Nogueira Pereira Duarte (Representante discente do GET-Produção), 
Rafaela Andrade Savino de Oliveira Peters (Representante PROEX), Gabriella Cristina do 
Nascimento Ribeiro (Representante PROPP) e Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 
(Pró-reitora de Graduação). A Interlocutora Edna deu início à reunião. Ordem do dia: I-GET 
Mecânica - a Interlocutora Edna iniciou expondo a situação ocorrida no GET Mecânica, 
encaminhada pelos discentes do grupo por meio do ofício 1/2019 do GET-Mecânica 
assinado por seis dos nove membros do grupo. De acordo com o ofício, o tutor do grupo 
realizou o desligamento no SIGA de todos os discentes vinculados, sem qualquer aviso 
prévio ao CLAA, após estes discordarem de sua proposta de repassar as bolsas recebidas 
pelos membros para os grupos de competição da Faculdade de Engenharia. Edna relatou 
que enviou um convite ao tutor para comparecer à presente reunião, porém o mesmo não 
compareceu. Perante o exposto, os membros presentes à reunião iniciaram as discussões. 
A Profa. Marisa achou o relato por escrito dos alunos confuso e ressaltou que gostaria de 
ter mais tempo para apurar devidamente o caso antes de ouvir o tutor. Os membros 
consideraram também o risco de haver perseguição dos alunos por parte do tutor, uma vez 
que alguns deles estão matriculados em disciplinas com o referido professor. Ficou decidido 
que o CLAA irá comunicar a coordenação do curso sobre o ocorrido. Marisa considerou que 
não é atribuição do CLAA se envolver diretamente com as ações preventivas que a 
coordenação poderia tomar neste sentido, mas tão somente dar ciência do ocorrido à 
coordenação. Foi discutido sobre o descumprimento, por parte do tutor, da Resolução No 
49/2016 que rege esses grupos GET, na medida em que este realizou o desligamento de 
bolsistas sem comunicar ao CLAA (descumprindo com o artigo 16 item 7) e pretendia, 
segundo relato dos discentes do GET Mecânica, incluir como bolsistas outros alunos 
ligados às competições da Faculdade de Engenharia, aparentemente sem abertura de 
processo seletivo. Além de fugir às atribuições e conduta esperada para um tutor do GET, 
Marisa ressaltou que a medida tomada pelo tutor está provavelmente em desacordo com o 
planejamento enviado pelo mesmo para o ano de 2019. Considerando o possível 
desligamento do tutor, que não compareceu a esta reunião, e visando não prejudicar os 
discentes vinculados ao grupo, foram levantadas algumas sugestões para a continuidade 
das atividades do GET Mecânica, uma vez que o grupo só tem a sua continuidade garantida 
até dezembro de 2019 e um processo seletivo para um novo tutor iria ainda levar alguns 
meses. A Pró-reitora Maria Carmen aventou a possibilidade do coordenador de curso 
assumir as atividades do grupo em caráter temporário, a fim de que o CLAA tenha tempo 
para selecionar um novo tutor minimizando o prejuízo aos bolsistas. A Profa. Marisa 
questionou se haveria um segundo colocado da seleção anterior a ser convocado, mas 
Edna informou que não há, uma vez que o professor assumiu a tutoria como resultado da 
aprovação do projeto de criação do GET Mecânica. Diante da inviabilidade, por questões de 
agenda, de convocar o tutor para uma reunião extraordinária no dia seguinte, ficou decidido 



que o CLAA irá requisitar um documento por escrito do tutor apresentando uma justificativa 
para as suas ações, com um prazo de 48h para a entrega, de forma que os membros do 
comitê possam avaliar e deliberar sobre a permanência ou não do professor como tutor do 
GET Mecânica. Ficou agendada, portanto, uma nova reunião para o dia 14 de maio de 
2019, terça-feira, às 9h, para o fechamento do assunto. Não havendo nada mais a tratar, foi 
encerrada a reunião. Para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, Marcelo Caniato 
Renhe, transcrevo e assino. Juiz de Fora, oito de maio de dois mil e dezenove.


