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ATA DE REUNIÃO

Ao 29º dia do mês de abril do ano de 2019, às 14 horas e 15 minutos, na sala O-407, em sua Sede no Rua
Gabriel Monteiro da Silva, 700, - Bairro Centro, Alfenas/MG, realizou-se a 58ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO – CLAA da
Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência do Prof. Daniel Augusto de Faria Almeida e com o
comparecimento dos membros: Eduardo de Almeida Rodrigues, Magda Silva Carneiro, Profa. Flaviane
Faria Carvalho, Lavínia de Souza Martins, Caio Correia dos Santos Quina (por Skype) e Profa. Katia
Aparecida da Silva Oliveira. Justificou a ausência: Prof. Dimitri Augusto da Cunha Toledo. O Presidente
apresentou a pauta suplementar demandada pela Prograd para definição do calendário de reuniões
ordinárias do ano de 2019 e todos concordaram com a inclusão. O Presidente iniciou os trabalhos pedindo
a inversão dos itens de pauta colocando em discussão a apreciação do edital de seleção do PET LETRAS
e, com a concordância de todos, abriu a palavra para a tutora Katia manifestar os motivos pelos quais o
público-alvo se restringiu ao primeiro período. A tutora argumentou que o curso de Letras conta com
bolsas como, por exemplo, programa de iniciação à docência, programa de residência pedagógica,
programa de monitoria e que o PET LETRAS, na modalidade “conexões”, abrange um público
específico, oriundo de baixa renda, escola pública e coopera na inclusão e manutenção do estudante.
Ficou decidido que a tutora abrirá inicialmente para terceiro período e, na possibilidade de não ocupação
das vagas, irá  reabrir para primeiro período, uma vez que este não possui CDA emitido pela
Universidade e seu rendimento deve ser medido de maneira diferente. Como segundo item da pauta, o
Comitê referendou a abertura do Edital 21/2019 de Seleção de não bolsista do PET CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS. No terceiro item da pauta, o Comitê referendou a abertura do Edital 20/2019 para seleção
de bolsista e não bolsistas do PET ENFERMAGEM. No quarto item, o Comitê aprovou a abertura de
Edital para seleção de bolsistas e não bolsistas do PET BICE. No quinto item, o Comitê aprovou a
abertura de Edital para seleção de não bolsistas do PET NUTRIÇÃO. No sexto item, o Comitê
 homologou o resultado do Edital 08/2019 de seleção de não bolsista do PET CIÊNCIA. A saber: 1º
Lugar - João Paulo Reis Gregatti, 2º Lugar - Ana Flavia Ribeiro Santos e 3º Lugar - Victoria Curi
Nicolas. No sétimo item da pauta o Comitê homologou o desligamento de discentes. A saber: PET
Enfermagem: Ruan Nilton Rodrigues Melo por motivo de participação do Programa de Mobilidade
Acadêmica; PET Conexão de Saberes: Leonardo Napolis, por motivo de transferência para outra IES,
Franciele da Silva Custódio, por motivo de colação de grau e Ianka Carvalho Simões , por motivo de
estágio em outro município. No último item, ficaram definidas as datas de reuniões ordinárias de 2019/1,

Ata de Reunião COMISSAO-1706-2019 0124121         SEI 23087.001634/2019-91 / pg. 1



uma em 24 de junho às 13h15 e outra dia 26 de agosto às 13h15. A palavra foi aberta aos presentes e,
nada mais havendo a tratar, às 15 horas e 32 minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Eduardo de Almeida Rodrigues, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto de Faria Almeida, Presidente, em
07/05/2019, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Almeida Rodrigues, Técnico
Administrativo em Educação, em 07/05/2019, às 16:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flaviane Faria Carvalho, Professor do
Magistério Superior, em 07/05/2019, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Magda Silva Carneiro, Técnico Administrativo
em Educação, em 08/05/2019, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0124121 e o código CRC F5A135E1.

Referência: Processo nº 23087.001634/2019-91 SEI nº 0124121
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