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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata nº 14/2017 CLAAPET UFPel

 

Ao 1º dia do mês de novembro do ano de 2017, às 9 horas, na sala 214 do Bloco Acadêmico do Anglo, na
Rua Gomes Carneiro nº. 01, Pelotas/RS, realizou-se a décima quarta Reunião de 2017 do Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAAPET) da Universidade Federal de Pelotas, sob a
Presidência do Representante PRE Chris�an Ferreira Mackedanz e com o comparecimento dos seguintes
membros: Profª. Larissa Patron Chaves Spieker, Profª. Fabiane Borelli Grecco; Prof. Fernando Jaques Ruiz
Simões Junior; Profª. Lorena Almeida Gill, Profª. Daniele Baltz da Fonseca; Bruna Borges Rodrigues.
Pauta: 1- Homologação resultado final da seleção para tutor PET Educação Física: Inicialmente foi feito
um relato sobre como foi conduzida a etapa de apresentação oral da seleção para tutor do PET Educação
Física, conforme o Edital PRE/CEC/NUPROP nº 006/2017. A comissão de seleção foi devidamente
cons�tuída pela Portaria UFPel nº 2021/2017 e re�ficada pela Portaria UFPel nº 2150/2017. A candidata,
professora Mariângela da Rosa Afonso, presente no horário marcado no Edital, iniciou a apresentação
oral de sua proposta às oito horas e vinte e seis minutos e, após trinta minutos, foi ques�onada pela
comissão. Às nove horas e vinte e cinco minutos encerrou-se a arguição e a comissão permaneceu
reunida para análise e conclusão do processo avalia�vo. Após, cada integrante da comissão atribuiu notas
a fim de compor a média final da candidata, que ficou assim finalizada: Apresentação Oral: 7,75 (sete
vírgula setenta e cinco); Proposta de Trabalho: 7,89 (sete vírgula oitenta e nove); Memorial Acadêmico:
8,05 (oito vírgula zero cinco); Curriculum Vitae: 10,0 (dez). Concluída a análise e julgamento dos quesitos
e atribuídas as respec�vas notas, de acordo com o Edital PRE/CEC/NUPROP nº 006/2017, a candidata
obteve, como nota final, 8,52 (oito vírgula cinquenta e dois). Dessa forma, a comissão declarou a
professora Mariângela da Rosa Afonso, habilitada a assumir a tutoria do Grupo PET Educação Física do
Programa de Educação Tutorial da UFPel. Após o relato, o CLAAPET deliberou pela homologação do
resultado final do processo sele�vo para tutor do PET Educação Física da UFPel, tendo como tutora a
Professora Mariângela da Rosa Afonso.  2- Prestações de Contas 2013, 2014, 2015 e 2016: o
representante Chris�an, suplente da interlocutora ins�tucional, Profª. Carine Dahl Corcini, informou que
ela está recebendo devoluções de prestações de contas dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 e que
alguns tutores já estão respondendo. Por isso ela gostaria de saber a opinião do CLAAPET sobre a forma
de apreciação dessas respostas. O CLAA decidiu que os casos mais simples a Interlocutora pode aprovar
no sistema. Os casos que gerarem dúvidas podem demandar a realização de nova reunião antes do prazo
de resposta expirar, fixado pelo MEC em quinze de novembro de 2017. 3- Aprovação de Ingresso de
alunos PET - Homologação de aprovações “AD REFERENDUM”: Diante da impossibilidade de reunir o
CLAAPET, foram expedidos os seguintes o�cios, com aprovação “ad referendum” – O�cio 033/2017:
aprova a seleção ocorrida no Grupo PET Agronomia/UFPel, que, de acordo com a ata final de seleção,
selecionou a seguinte acadêmica para compor o Grupo como bolsista: Thaís Hubner; – O�cio 034/2017:
aprova a seleção ocorrida no Grupo PET Odontologia/UFPel, que, de acordo com a ata final de seleção,
selecionou as seguintes acadêmicas para compor o Grupo como bolsistas: Lara Krusser Feltraco, Camila
Raubach Dias e Laura Lourenço Morel. Todos os ingressos foram aprovados pelo CLAA. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Chris�an
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 13/11/2017, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por LARISSA PATRON CHAVES SPIEKER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR / ADJUNTO, em 13/11/2017, às 13:51, 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 FABIANE BORELLI GRECCO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR / ADJUNTO, em 13/11/2017, às 13:56, 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 DANIELE BALTZ DA FONSECA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR / ADJUNTO, em 13/11/2017, às 14:46, 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 Fernando Jaques Ruiz Simoes Junior, COORDENADOR DE
CURSO DE GRADUAÇÃO, em 24/11/2017, às 10:06, 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 LORENA ALMEIDA GILL, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 19/12/2017, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002674 e
o código CRC 4D2BBC30.
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