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RELATORIA DA ASSEMBLEIA DO DIA PET 2018 
 

A assembleia do Dia PET iniciou às 13:15h do dia 2 de março de 2018.  

 

Foram eleitos os representantes discentes e docentes para a composição do Comitê            

Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA). Para representação discente:         

Adamário Almeida de Oliveira Dias (PET - Economia) e André Avancini Flores (PET             

- Psicologia) foram eleitos por contraste como representante titulares; Bernardo          

Figueiredo de Andrade Campos (PET - Engenharia Elétrica) foi eleito por contraste            

como 1° suplente. Para representação docente: Hélio Zanqueto, Tutor do PET -            

Conexões Administração, foi eleito por contraste. 

 

- O regimento da assembleia foi aprovado por contraste pelos participantes. 

 

- O documento do G-39 foi lido e foram pedidos destaques para as seguintes             

proposições: 1, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34,                   

36, 38, 39, 40, 41, 43. As demais foram aprovadas por contraste. 

 

- Das alterações de texto e supressões das proposições:  

1. Foi pedida a supressão da proposição 1 do GD - tripé acadêmico. Aprovada com               

22 (vinte e dois) votos a favor da supressão e 60 (sessenta) contrários à supressão.  

2. Aprovada por contraste. 

3. Aprovada por contraste. 

4. Foi pedida a supressão da proposição 4 do GD - tripé acadêmico. Suprimida por               

contraste.  

5. Foi pedida a supressão da proposição 5 do GD - tripé acadêmico. Suprimida por               

contraste.  

6. Aprovada por contraste. 

7. Aprovada por contraste. 



8. Aprovada por contraste. 

9. Foi pedida a supressão da proposição 9 do GD - tripé acadêmico. Aprovada por               

contraste.  

10. Aprovada por contraste. 

11. Aprovada por contraste. 

12. Foi pedida a supressão da proposição 12 do GD - legislação. Aprovada por              

contraste. 

13. Foi pedida a supressão da proposição 13 do GD - legislação. Suprimida por              

contraste. 

14. Foi pedida a supressão da proposição 14 do GD - legislação. Suprimida por              

contraste. 

15. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 15 do GD - legislação.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 15.1. 

16. Aprovada por contraste. 

- O professor Elizeu Batista Borloti fez a declaração do voto contrário.  

17. Foi pedida a supressão da proposição 17 do GD - legislação. Suprimida por              

contraste. 

18. Foi pedida a supressão da proposição 18 do GD - legislação. Suprimida por              

contraste. 

19. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 19 do GD - legislação.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 19.1. 

20. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 20 do GD - legislação.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 20.1.  

21. Aprovada por contraste. 

22. Aprovada por contraste. 

23. Aprovada por contraste. 

24. Aprovada por contraste. 

25. Foi pedida a supressão da proposição 25 do GD - legislação. Suprimida por 34               

(trinta e quatro) votos de abstenção; 16 (dezesseis) votos contra à supressão; 36             

(trinta e seis) votos favoráveis à supressão. 

26. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 26 do GD - legislação.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 26.1.  



27. Foi pedida a supressão da proposição 27 do GD - conjuntura educacional.             

Aprovada por contraste 

28. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 28 do GD - conjuntura               

educacional. Alteração aprovada por contraste para a proposta 28.1.  

29. Aprovada por contraste. 

30. Aprovada por contraste. 

31. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 31 do GD - conjuntura               

educacional. Alteração aprovada por contraste para a proposta 31.1. 

32. Aprovado por contraste. 

33. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 33 do GD - conjuntura               

educacional. Recusada alteração por contraste  

34. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 34 do GD - conexões.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 34.1. 

35. Aprovada por contraste. 

36. Foi pedida a supressão da proposição 36 do GD - conexões. Aprovada por              

contraste. 

37. Aprovada por contraste. 

38. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 38 do GD - conexões.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 38.1. 

39. Foi pedida a supressão da proposição 39 do GD - conexões. Suprimida por              

contraste. 

40. Foi pedida a supressão da proposição 40 do GD - conexões. Suprimida por              

contraste. 

41. Foi pedida a supressão da proposição 41 do GD - conexões. Suprimida por              

contraste. 

42. Aprovada por contraste. 

43. Foi pedida a alteração do texto original da proposição 43 do GD - conexões.               

Alteração aprovada por contraste para a proposta 43.1. 


