
Aos 26 dias do mês de abril de 2022, às 09:12h, a Comissão para seleção de tutor

do  Grupo  PET  Bioquimica  ,  composta  pelos  professores:  Antônio  Luiz  Ribeiro

Sabariz, Michelli Marlane Silva Loureiro e pela discente Isabela Aparecida Ferreira

Silva, reuniu-se virtualmente pelo Google meet para avaliar o recurso enviado pela

candidata Telma Porcina Vilas Boas Dias. A técnica administrava Luana Cristina

Vieira não participou dessa reunião por estar em gozo de férias.

Primeiramente vale ressaltar que a comissão atual foi alterada na composição dos

membros dos seguimentos técnico administrativo e discente. Diante das mudanças

nas relações de trabalho devido a pandemia nos últimos dois anos, que separam os

dois  editais,  esta  comissão  avaliou  com um novo  olhar  os  planos  de  trabalho

apresentados. 

Após análise do recurso, seguem as observações:

• Em relação aos critérios da pontuação do plano de trabalho:

◦ foi observado que não consta uma transição dos projetos que já estavam

aprovados no CLAA para o ano de 2022;

◦ não  foi  encontrado  como  as  atividades  serão  avaliadas  ao  longo  da

execução dos projetos;

◦ faltou  informar  como  será  realizada  a  integração  entre  os  projetos

listados; 

◦ faltou um cronograma detalhado de como as atividades serão executadas

ao longo da linha do tempo;

◦ não há uma descrição do modelo de tutoria para atender ao propósito do

programa PET, isto é, como será realizada a relação dialógica entre o

tutor e os petianos.

• Em nenhum momento os projetos foram comparados.

• Já em relação aos 20 pontos este foi subtraído no Campo I item 7 referente

a monitoria que foi lançada no item 15 (lançamento duplicado).



• Em  relação  a  documentação  avaliada  a  comissão  analisou  somente  os

documentos anexados identificados na tabela de pontuação sem considerar

o Curriculo Lattes no somatório de pontos.

Essa comissão com base na analise do recurso decide manter a pontuação da candidata

Telma Porcina Vilas Boas Dias. Diante do exposto a comissão assina conforme abaixo.

São João del Rei, 26 de abril de 2022

Antônio Luiz Ribeiro Sabariz

Michelli Marlane Silva Loureiro

Isabela Aparecida Ferreira Silva


