
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e 1 
Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CLAA-UFJF) 2 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2020, às 15 horas, teve início a 3 

Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação da 4 
Universidade Federal de Juiz de Fora (CLAA-UFJF), realizada de forma 5 
remota, por meio de abertura de sala de reuniões no Sistema Integrado de 6 

Gestão Acadêmica da UFJF (SIGA-UFJF), sob a presidência da Senhora Edna 7 
Maria Gonçalves de Souza, Presidente e Interlocutora do CLAA-UFJF, com a 8 
presença dos seguintes membros: Professora Marta Cristina da Silva 9 

(Coordenadora dos Programas de Graduação), Professora Marisa Cosenza 10 
Rodrigues (Representante docente do PET-Psicologia), Professora Rosangela 11 
Almeida Ribeiro (Representante docente do PET-Odontologia), Professor 12 

Marcelo Caniato Renhe (Representante docente do GET-Ciência da 13 
Computação), Diogo Mendes Rodrigues (Representante da Pró-reitoria de 14 
Extensão), Gabriella Cristina do Nascimento Ribeiro (representante da Pró-15 

reitoria de Pós-graduação e Pesquisa), Dante Martins de Almeida 16 
(Representante discente do PET-Psicologia), Luiz Tadeu Dias Júnior 17 
(Representante discente do PET engenharia Civil), e Lorrayne Nogueira 18 

Pereira Duarte (Representante discente do GET-Engenharia de Produção). O 19 
Professor Danilo Pereira Pinto (Representante docente do PET-Engenharia 20 
Elétrica) participou da reunião como convidado. O representante discente 21 

Dante Martins de Almeida secretariou a reunião. A Interlocutora Edna Maria 22 
Souza iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes. Em seguida, 23 
informou haver uma solicitação de exclusão de pauta na reunião, que trata de 24 

solicitação da Professora Marisa de seu desligamento do CLAA-UFJF e 25 
informou haver uma solicitação de pauta por parte da Interlocutora, de discutir 26 
a partir do próximo evento Interpet. A exclusão e a inclusão da pauta foram 27 

aprovadas. Primeira pauta: Solicitação de desligamento tutor do GET 28 
Filosofia, que partiu do próprio tutor. A presidente do CLAA-UFJF relatou não 29 
termos notícia de prorrogação dos novos grupos GET, o programa poderá se 30 

encerrar em dezembro, e o grupo contar com dois bolsistas ativos. Sugeriu que 31 
o coordenador do curso poderá assumir durante este período até a decisão. 32 
Em seguinte discussão se manifestaram os seguintes membros do CLAA-33 

UFJF: Professora Marta e a Professora Marisa. O encaminhamento feito: que o 34 
coordenador do curso de filosofia assume a função como tutor até a definição 35 
para continuação dos novos grupos. Em votação o encaminhamento foi 36 

aprovado por unanimidade. Segunda Pauta: Recondução dos tutores dos 37 
grupos GET: Ciência da Computação (Marcelo Caniato); Engenharia 38 
Computacional (Elson); Engenharia de Produção (Roberta) e 39 

Turismo(André), que tiveram o período de três anos com término em maio e 40 
poderão realizar a recondução por mais três anos na tutoria. Foi solicitado pela 41 
professora Marisa que pelo período de pandemia seja realizado como fase da 42 

recondução apenas a entrega do plano de trabalho para a comissão. Após 43 
discussão com manifestações da TAE Edna; Professor Danilo; Professora 44 
Marisa foi realizado o seguinte encaminhamento: a partir da possibilidade de 45 

flexibilização que o get permite não seja realizada a entrevista e apenas o 46 
envio do plano de trabalho pelos tutores. Em votação o encaminhamento foi 47 
aprovado por unanimidade. A comissão será enviada pela presidente do CLAA 48 

após a reunião e o Professor Danilo e Professora Rosângela se colocaram à 49 
disposição apesar de realizarem os últimos processos de recondução. Terceira 50 



Pauta: Revisão no texto dos Editais (PET E GET): após uma confusão no 51 
edital de seleção da nova tutora do PET Civil foi decidido rever os editais de 52 
seleção de tutores. Uma breve discussão, que se manifestaram os seguintes 53 

membros: TAE Edna; Professora Marisa; Professor Danilo; foi feito o seguinte 54 
encaminhamento: que seja realizado um edital pela Presidente do CLAA, e seja 55 
revisado pela procuradoria e departamento jurídico para que possa ser votado 56 

pelo CLAA. Após votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  57 
Quarta Pauta: Regimento CLAA, que deveria ser vista uma possibilidade da 58 
construção de um regimento interno para o CLAA-UFJF. Em discussão, os 59 

seguintes membros se manifestaram: Professor Danilo; Professa Marisa; 60 
Professora Marta; o seguinte encaminhamento foi realizado: que tomemos 61 
conhecimento de outros regimentos já existentes e assim seja votado se é 62 

necessário para ser realizado um regimento interno do CLAA-UFJF, pois em 63 
outras oportunidades foi seguido o MOB e diversas portarias. O 64 
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Quinta pauta: Interpetget, que 65 

seja informada o formato e a data do evento. Após exposição dos seguintes 66 
membros: TAE Edna; Discente Dante; Discente Lorrayne; foi feito o seguinte 67 
encaminhamento: que sejam repassadas as discussões da comissão 68 

interpetget a partir do evento a ser realizado. O encaminhamento foi aprovado 69 
por unanimidade. Às dezesseis horas e trinta minutos, a Presidente do CLAA-70 
UFJF acordou com os presentes o encerramento da reunião, assim como o 71 

agendamento de uma nova reunião para os quatorze dias do mês de setembro 72 
do ano de 2020, às 16 horas, cuja convocação será enviada aos membros do 73 
CLAA-UFJF. A Presidente do CLAA-UFJF agradeceu a presença de todos e 74 

encerrou a reunião. Para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, Dante 75 
Martins de Almeida, transcrevo e assino. Juiz de Fora, 10 de agosto de 2020. 76 
 77 

 78 

 79 
Luiz Tadeu Dias Júnior – discente representante do PET Engenharia Civil 80 

 81 
Dante Martins de Almeida – discente representante do PET Psicologia 82 

 83 
Lorrayne Nogueira Pereira Duarte – discente representante do GET Produção 84 


