
ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ LOCAL DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL (CLAAPET). Aos quatro dias do mês de outubro de 2016, reuniu-se o 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Educação Tutorial 

(CLAAPET), presidido pelo Prof. Ronaldo da Silva Busse, na sala de reuniões da Pró-

Reitoria de Graduação, às 11:30 horas, com o objetivo de apreciar e deliberar sobre o item 

único de pauta: Edital para seleção de novos tutores dos programas PET - MEC. O 

Presidente do comitê iniciou a reunião e passou a lista de presença, que segue anexa a 

esta ata, para os demais membros presentes. Em seguida, o professor Ronaldo relatando 

que o edital fora elaborado após um trabalho de pesquisa por toda a equipe da DPAE 

junto a outras IFES e, em seguida, sugeriu aos presentes que fizessem suas apreciações. 

A professora Sonia Middelton sugeriu que no item 3.1.2, que dizia respeito aos pré-

requisitos para a candidatura, se fizesse o acréscimo de "Mestres com reconhecida 

atuação na área do conhecimento do programa"; em seguida o prof. Marcos Miranda 

solicitou alteração no nome do projeto de tutoria  Biblioteconomia - Curso específico, 

para, Organização do Conhecimento (Biblioteconomia – Curso Específico). Dando 

prosseguimento, o prof. Ronaldo Busse passou para o item 4 esclarecendo quanto aos 

critérios de seleção, destacando que seria imprescindível que os tutores vigentes 

enviassem um resumo expandido dos projetos, antes da divulgação do edital, para garantir 

total clareza dos objetivos dos programas em curso. Após alguns questionamentos quanto 

à autoria dos projetos, a Prof. Andrea Lopes esclareceu que estes não eram pessoais e sim 

da instituição, e de caráter permanente, com rubrica própria, assegurando que qualquer 

docente que atendesse aos critérios de seleção pudesse submeter um novo projeto para 

ser desenvolvido segundo os objetivos dos programas existentes. Em seguida foi 

aprovado por todos a alteração do item plano de trabalho para Projeto e um plano de 

trabalho vinculado ao projeto. Em relação ao item 6, referente às atribuições do tutor, o 

prof. Marcos Miranda solicitou que se fizesse o acréscimo do item da obrigatoriedade na 

manutenção dos atuais discentes bolsistas para assegurar a continuidade do projeto. O 

prof. Ronaldo Busse destacou que o caráter obrigatório não seria possível sem 

embasamento legal e acrescentou que o processo seletivo é de livre escolha e realização 

do tutor. Após as alterações realizadas a proposta foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Nada mais havendo a tratar, o professor Ronaldo deu por encerrada a reunião 

e eu, Mônica de Brito Mota, designada secretária, lavrei esta ata, que vai assinada por 

mim e pelo Presidente do Comitê, e dando como verídicas as informações aqui prestadas. 
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