
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA), realizada em 08 de dezembro de 2020. 
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No dia 08 de dezembro de 2020, às 09:00 horas, por meio da sala de reuniões do SIGA, 
realizou-se a Reunião Ordinária do CLAA sob a presidência Edna Maria Gonçalves de 
Souza, Interlocutora do CLAA – UFJF, com a presença dos seguintes membros: Marisa 
Cosenza Rodrigues (Representante docente do PET-Psicologia), Marcelo Caniato Renhe 
(Representante docente GET-Ciência da Computação), Lorrayne Nogueira Pereira Duarte 
(Representante discente GET-Produção), Marta Cristina da Silva (Coordenadora dos 
Programas de Graduação), Gabriella Cristina do Nascimento Ribeiro (Representante da 
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa),Edson Vieira da Fonseca Faria, Dante Martins 
de Almeida (Representante discente PET-Psicologia). A Interlocutora Edna deu inicio a 
reunião dando boas vindas aos membros do CLAA. Ordem do dia: I- Recondução tutor 
PET Comunicação – Tendo em vista impossibilidade de a comissão ser montada 
somente com os membros presentes na reunião ficou decidido que Edna montaria a 
comissão e encaminharia por e-mail para conhecimento dos demais membros do CLAA. A 
recondução deve ocorrer até a primeira quinzena de fevereiro. II-Solicitação para 
continuação dos novos grupos, só com voluntários – Gabriella ressaltou que a opinião 
do CLAA é válida, mas que solicitação deve ser levada ao órgão responsável. Marisa 
levantou a questão de ver com os tutores antes se eles têm interesse em continuar com os 
grupos mesmo que sem bolsa e ficou decidido que o contato com a coordenação de cada 
curso só ocorrerá após novo edital feito. A sugestão do CLAA é que este permita que os 
novos GET’s possam continuar por um período além de 31/12/2020, que é quando o edital 
vigente prevê a descontinuidade dos grupos. Além disso, sugere que, em caso de falta de 
verba, o edital possibilite que os novos GET’s continuem a existir mesmo que só com 
membros voluntários, entretanto deixando margem para adição de bolsistas num futuro, 
caso haja verba. Edson sugeriu que ao invés do edital fosse alterada na própria resolução 
dos GET’s tal medida. Entretanto, Marisa ressaltou que isso pode vir a prejudicar os GET’s 
mais antigos e num cenário de corte de verbas eles perderem as bolsas. Todos 
concordaram e ficou decidido, portanto, fazer um novo edital, já que de acordo com Marta 
este pode prever também um número máximo de grupos participantes, não permitindo que 
surjam mais grupos além dos já existentes, que era algo que Marisa levantou como um 
problema. Tendo a vista o encaminhamento do tutor do GET Economia, foi feita uma 
votação para verificar a posição do CLAA sobre a continuidade dos novos GET’s, mesmo 
que sem bolsa. Com votação unânime ficou decidido que o CLAA se coloca a favor de tal 
decisão para todos os grupos que venham a fazer tal requisição. Edna ficou responsável 
por encaminhar a opinião do CLAA para o pró-reitor Cassiano. III-Desligamento da Pró-
reitora e da Coordenadora de Graduação – Com a aposentadoria da pró-reitora Maria 
Carmem, o Cassiano assumiu o cargo. Em relação à coordenação, o professor Edson está 
aguardando os últimos trâmites para assumir o cargo, substituindo a Marta. IV-Novos 
membros do CLAA – Tendo em vista que os discentes PET’s foram eleitos há menos de 
dois anos e há número de suplentes suficientes para substituir a saída do Dante, ficou 
decidido que não serão eleitos novos discentes PET’s nesta eleição. A comissão 
responsável pela eleição será composta por: Lorrayne, Marcelo, um suplente do Dante e 
será verificada a disponibilidade do professor Danilo ou outro. A eleição deverá ocorrer até 
a primeira quinzena de janeiro e poderá ser feita via formulário online, cabendo à comissão 
discutir a melhor forma de realizá-la. V-Agendar próxima reunião – Por sugestão da 
Edna a próxima reunião do CLAA ocorrerá na primeira quinzena de janeiro e caso se faça 
necessário poderá ser marcada uma reunião extraordinária antes da data supracitada para 
tratar assuntos urgentes. VI-Assuntos gerais – Gabriella sugeriu que fosse feita uma 
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escala para atas, de forma que todos saibam antecipadamente quando deverão fazê-la. 
Marisa e Marta se despedem dos membros do CLAA e agradecem o apoio de todos no 
período. Marta ainda elogia a forma que o CLAA se estruturou e os eventos promovidos, 
que geraram maior visibilidade aos grupos. Marisa sugere que seja feito um rodízio com os 
tutores para que todos participem do CLAA. O professor Danilo entrará no lugar da 
professora Marisa. A presidente do CLAA agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião. Para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, Lorrayne Nogueira Pereira 
Duarte, transcrevo e assino. Juiz de Fora, 08 de dezembro de 2020.  

 
 


