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COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PET

ATA Nº. 09/2022

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, de modo virtual através da
plataforma Google Meet, reuniu-se o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos do
Programa de Educação Tutorial (CLAAPET) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), sob a
Presidência do Interlocutor Institucional, Christian Ferreira Mackedanz. Compareceram também os
seguintes membros: Prof.ª Heloísa Helena Duval de Azevedo, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Prof.
Gustavo Dias Ferreira, Gabriela Marques de Lara e Carolina Garcia Cardoso. Antes de ingressar na pauta
da reunião Christian perguntou a opinião dos membros sobre uma dúvida que surgiu a partir da avaliação
dos Planejamentos 2023. Uma tutora colocou várias atividades de pesquisa individuais no planejamento,
nas quais os petianos se inserem em projetos de pesquisa de docentes do curso. O tutor avaliador solicitou
que as atividades fossem todas aglutinadas em apenas uma atividade de pesquisa “atuação dos petianos
em atividades de pesquisa”. A tutora, ao receber a avaliação, perguntou a opinião do CLAAPET, pois em
planejamentos dos anos anteriores as atividades individuais de pesquisa foram aceitas. Christian então
perguntou a opinião dos membros sobre essa questão. O Prof. Maurizio observou que ele não vê
problema em colocar atividades individuais ou em colocar apenas uma atividade geral, que o tutor do
Grupo pode escolher como colocar no Planejamento. A Profª Heloísa observou que deve ser tomado o
cuidado de não inserir os petianos em projetos unificados no cobalto pois é preciso inserir carga horária o
que geraria uma duplicação porque as 20 horas semanais dos alunos bolsistas PET já são certificadas
através do certificado emitido pela Pró-Reitoria de Ensino quando o aluno sai do Programa e o
CLAAPET já debateu esse tema em outras reuniões e considerou que não deve ocorrer essa duplicação.
O Prof. Maurizio observou que é necessário pensar em alternativas para isso pois em bancas de pós-
graduação e concursos estar em projetos de pesquisa conta mais no currículo. Christian observou que
desde agosto os certificados do PET passaram a ser feitos por dentro de 15 Projetos Unificados com
ênfase em ensino (1 para cada grupo PET), via cobalto. Prof. Maurizio observou que seria interessante se
o próprio cobalto permitisse vincular esse projeto já existente a outros projetos de ensino, pesquisa e
extensão e que as cargas horárias atribuídas aos petianos nas ações desses outros projetos fossem sendo
subtraídas da carga horária do certificado geral do PET. Ficou definido que o assunto deverá ser abordado
num InterPET ou em uma reunião com a presença de todos os tutores, para ver uma proposta de ajuste no
cobalto a ser repassada para a Pró-Reitoria de Gestão da Informação e da Comunicação
(PROGIC). Pauta: 1- Homologação do resultado da seleção para tutor do grupo PET Conservação
e Restauro: Inicialmente o Presidente do CLAAPET, Christian, lembrou que os documentos resultantes
do processo de seleção foram enviados aos membros do CLAAPET por e-mail no dia 29 de novembro de
2022. A seguir, Christian fez um relato, com projeção de tela dos documentos, sobre as etapas de
homologação das inscrições e de apresentação oral da proposta para a tutoria do PET Conservação e
Restauro, conforme o Edital nº 20/2022 do Núcleo de Programas e Projetos (NUPROP). A comissão de
seleção foi constituída pela Portaria UFPel nº 2305/2022. Christian explicou que duas candidatas se
inscreveram e foram homologadas, Andréa Lacerda Bachettini e Daniele Baltz da Fonseca, mas a Profª
Daniele enviou e-mail ao NUPROP no dia 10 de novembro de 2022, desistindo de participar do processo
seletivo. Após, Christian realizou a leitura da Ata de apresentação oral da proposta e de atribuição das
notas à candidata. Ao ler, Christian informou que a Profª Andréa Lacerda Bachettini estava presente no
horário estipulado e realizou a apresentação oral de sua proposta, posteriormente respondendo às
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perguntas formuladas pela comissão. Após o final da arguição, a comissão permaneceu reunida para
análise e conclusão do processo avaliativo. Cada integrante da comissão atribuiu notas a fim de compor a
média final da candidata, que ficou assim finalizada: Apresentação Oral: 2,40 (dois vírgula quarenta);
Proposta de Trabalho: 2,37 (dois vírgula trinta e sete); Memorial Acadêmico: 1,90 (um vírgula noventa);
Currículo: 3,0 (três). Concluída a análise e julgamento dos quesitos e atribuídas as respectivas notas e os
pesos, de acordo com o Edital NUPROP nº 20/2022, a candidata Andréa obteve a seguinte nota final:
9,67 (nove vírgula sessenta e sete). Dessa forma, a comissão declarou a Profª Andréa Lacerda Bachettini
habilitada a assumir a tutoria do Grupo PET Conservação e Restauro da UFPel. O CLAAPET, então,
deliberou pela homologação do resultado final do processo seletivo para tutor do PET Conservação e
Restauro da UFPel, tendo como tutora a Profª Andréa Lacerda Bachettini. 2- Homologação do resultado
da seleção para tutor do grupo PET Conexões de Saberes – Diversidade e Tolerância: Inicialmente
o Presidente do CLAAPET, Christian, lembrou que os documentos resultantes do processo de seleção
foram enviados aos membros do CLAAPET por e-mail no dia 1º de dezembro de 2022. A seguir,
Christian fez um relato, com projeção de tela dos documentos, sobre as etapas de homologação das
inscrições e de apresentação oral da proposta para a tutoria do PET Conexões de Saberes – Diversidade e
Tolerância, conforme o Edital NUPROP nº 23/2022, alterado pelo Edital NUPROP nº 33/2022. A
comissão de seleção foi constituída pela Portaria UFPel nº 2432/2022. Após, Christian realizou a leitura
da Ata de apresentação oral da proposta e de atribuição das notas às candidatas. Ao ler, Christian
informou que a primeira candidata homologada, Prof.ª Alessandra Gasparotto, estava presente no horário
estipulado e realizou a apresentação oral de sua proposta, posteriormente respondendo às perguntas
formuladas pela comissão. A segunda candidata homologada, Prof.ª Noris Mara Pacheco Martins Leal,
estava presente no horário estipulado e realizou a apresentação oral de sua proposta, posteriormente
respondendo às perguntas formuladas pela comissão. Após o final da arguição, a comissão permaneceu
reunida para análise e conclusão do processo avaliativo. Cada integrante da comissão atribuiu notas a fim
de compor a média final das candidatas, que ficou assim finalizada: Alessandra Gasparotto –
Apresentação Oral: 2,39 (dois vírgula trinta e nove); Proposta de Trabalho: 2,38 (dois vírgula trinta e
oito); Memorial Acadêmico: 1,90 (um vírgula noventa); Noris Mara Pacheco Martins Leal –
Apresentação Oral: 2,13 (dois vírgula treze); Proposta de Trabalho: 1,41 (um vírgula quarenta e um);
Memorial Acadêmico: 1,76 (um vírgula setenta e seis). Na análise dos currículos, as candidatas receberam
as seguintes notas: Alessandra Gasparotto – 9,07 (nove vírgula zero sete); Noris Mara Pacheco Martins
Leal – 9,13 (nove vírgula treze). Cumprindo o item 4.2 do Edital, a candidata com maior pontuação,
Noris, obteve nota 10,0 (dez). À candidata Alessandra foi atribuída uma nota proporcional a nota dos
candidatos com maior pontuação, ficando com 9,93 (nove vírgula noventa e três). Considerando o peso
do currículo na nota final dos candidatos, a nota final dos currículos das candidatas foi: Alessandra
Gasparotto – 2,98 (dois vírgula noventa e oito); Noris Mara Pacheco Martins Leal – 3,0 (três). Concluída
a análise e julgamento dos quesitos e atribuídas as respectivas notas, de acordo com o Edital NUPROP nº
23/2022, as candidatas obtiveram as seguintes notas finais: Alessandra Gasparotto – 9,65 (nove vírgula
sessenta e cinco); Noris Mara Pacheco Martins Leal – 8,29 (oito vírgula vinte e nove). Dessa forma, a
comissão declarou a Professora Alessandra Gasparotto habilitada a assumir a tutoria do Grupo PET
Conexões de Saberes - Diversidade e Tolerância da UFPel. Christian observou que o prazo para recursos
se encerrou no dia 1º de dezembro e não foram apresentados recursos. O CLAAPET, então, deliberou
pela homologação do resultado final do processo seletivo para tutor do PET Conexões de Saberes –
Diversidade e Tolerância da UFPel, tendo como tutora a Profª Alessandra Gasparotto. 3- Apreciação do
Recurso do discente André Alexandre Gasperi referente ao Processo Seletivo de Alunos Bolsistas
do PET Conservação e Restauro nº 02/2022: Inicialmente o Presidente do CLAAPET, Christian,
lembrou que os documentos referentes a esse ponto da pauta foram enviados aos membros do CLAAPET
por e-mail no dia 29 de novembro de 2022. A seguir, Christian passou a palavra aos membros do
CLAAPET. Após amplo debate, os membros entenderam que, a partir do texto do recurso e da resposta
da Banca, não ficou constatada nenhuma irregularidade na atribuição de notas pelos membros da banca,
que parece ter seguido os critérios do Edital. Portanto, deliberou-se pelo indeferimento do recurso. A
seguir, foi feito um debate sobre os editais de seleção de alunos do PET. A Profª Heloísa observou que
poderia se consultar a Procuradoria Jurídica da UFPel sobre a possibilidade ou não de não homologar
candidatos que já tenham concluído outras graduações e pós-graduações, de modo que o PET se vincule a
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sua principal função, que é oportunizar aos alunos de graduação à iniciação em atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão. O Prof. Maurizio observou que poderia se criar critérios de avaliação comuns a
todos os editais de seleção de todos os grupos PET. A Profª Heloísa acha importante envolver todos os
tutores, pois alguns grupos PET tem particularidades que poderiam impedir essa unificação de critérios.
Ficou definido que o assunto deverá ser abordado num InterPET ou em uma reunião com a presença de
todos os tutores, para discutir a pertinência da criação de uma proposta unificada de edital de seleção de
alunos com pré-requisitos e critérios de seleção comuns a todos os grupos PET, para ser enviada à
Procuradoria Jurídica para análise e posterior implementação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Christian Ferreira Mackedanz, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CHRISTIAN FERREIRA
MACKEDANZ, Assistente em Administração, em 07/12/2022, às 15:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DIAS FERREIRA,
Coordenador, Coordenação de Saúde e Educação, em 08/12/2022, às
07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Carolina Garcia Cardoso, Usuário
Externo, em 08/12/2022, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Gabriela Marques de Lara,
Usuário Externo, em 08/12/2022, às 15:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por HELOISA HELENA DUVAL DE
AZEVEDO, Professor do Magistério Superior, em 14/12/2022, às 15:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1973133 e o código CRC CD976CCF.

Referência: Processo nº 23110.019144/2018-25 SEI nº 1973133
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