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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 
  

Grupo(s) Responsável(is): PET Conexões Administração e PET Conexões 
Licenciaturas.  
Presidente: Lorena Dalvi (PET Conexões Administração). 
Primeira relatora: Thalia Campos (PET Conexões Licenciaturas). 
Segundo Relator: Lucas Moreira (PET Conexões Administração).   
Horário de Início: 13h15min 
Horário de Término: 17h35min 
 

1. Leitura do regimento da assembleia do dia PET 2019 

2. Votação para aprovação ou alteração do regimento. O regimento foi 

aprovado por contraste. 

3. Votação para a permanência da mesa coordenadora ou deposição da 

mesma. 

4. Foi apresentado à plenária os representantes discentes para representação         

no CLAA.  

5. Eleição para representação discente e docente: 

a. Registra-se fala de Paulo Menegáz Neto, tutor do PET Engenharia          

Elétrica: “O regime de votação por crachá para votação em eleição           

discente, não legitima a eleição realizada. No próximo DIA PET, os           

votos devem ser computados. Já que uma mesma pessoa poderia dar           

mais de 2 votos.” 

b. Mudança no primeiro regime de votação. 

c. A eleição de discente foi realizada de acordo com a metodologia           

sugerida pela petiana Bianca do PET Cultura, que a votação seja feita            

em 2 blocos: no primeiro, elege-se o primeiro titular, e no segundo,            

elege-se o segundo titular. Desse modo, a plenária vota apenas uma           

vez. 

6. Representação Discente Eleita: 
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a. Primeiro(a) Titular: Natália Couto (PET Conexões Licenciaturas) com        

42 votos; 

b. Segundo(a) Titular: Lays Hesse (PET Economia) com 69 votos; 

c. Primeiro Suplente: Karen Lima (PET Conexões Cultura) com 27         

votos; 

d. Segundo Suplente: André (PET Psi) com 22 votos. 

e. Candidatos a representantes docentes: Os candidatos e atuais        

representantes Paulo (PET Engenharia Elétrica) e Hélio (PET        

Administração) candidatam para recondução ao CLAA. 

f. A tutora do pet licenciaturas Adriana Magro se candidatou pela          

primeira vez ao CLAA. 

7. Representantes Docentes Eleitos: Adriana Magro (PET Conexões       

Licenciaturas, Hélio Zanquetto (PET Conexões Administração) e Paulo        

Menegáz (PET Engenharia Elétrica), todos eleitos por contraste visual. 

8. Não foram apresentadas moções. 

9. Registra-se a fala de Matheus Ávila, do PET Economia, que representou           

indignação com a supressão do primeiro encaminhamento do GD/GT         

MobilizaPET. 

10.Registra-se a fala de André Avancini, do PET Psicologia: “Acho um           

absurdo não ter o debate em assembleia.” O bolsista referiu-se ao regime            

votado durante a plenária para reorganizar o tempo de fala dos membros,            

visto que a assembleia precisava terminar até 17h30 e seu andamento ficou            

comprometido após os debates dos encaminhamentos do GD/GT de         

Financiamento. 

11.Leitura e votação das propostas provenientes dos Grupos de Discussão e 

Trabalho. Todos os itens foram destacados, exceto os pontos (i) e (iii) do 

GD/GT Financiamento, (i) do GD/GT Conjuntura Educacional, (ii) e (iv) do 

GD/GT Mobiliza PET. 

12.Encaminhamentos aprovados: 

a. GD/GT Diversidade no PET: 
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i. Que cada grupo PET inclua a abordagem da temática da          

diversidade de maneira transversal no conjunto das suas        

atividades, a partir do planejamento de 2019, regido pela         

portaria 343 de 24 de abril de 2013 apresentando os resultados           

nos relatórios anuais. (APROVADO POR CONTRASTE) 

ii. Que o comitê local de acompanhamento e avaliação (CLAA)         

inclua nos critérios da avaliação anual a atenção à abordagem          

da diversidade nas atividades dos grupos PET. (APROVADO        

POR CONTRASTE) 

iii. Que os grupos PET enviem no mínimo dois petianos, além dos           

representantes na comissão, nas atividades promovidas pelo       

MobilizaPET a partir de 2019, desde que os horários da          

atividade atendam a demanda de todos os grupos.        

(APROVADO POR CONTRASTE) 

b. GD/GT Legislação: 

i. Que o InterPET e o MobilizaPET assegurem por meio de          

votação nos eventos pré-SudestePET e pré-Enapet a escolha        

de pelo menos dois representantes que levem aos eventos         

regional e nacional o seguinte encaminhamento: 

Que a CENAPET encaminhe ao MEC na primeira reunião após          

o Enapet 2019 a solicitação de uma portaria que regulamente o           

período de licença maternidade das tutoras, de modo a         

assegurar o direito de retorno à tutoria do PET ao término da            

citada licença. Durante este período, assumiria temporariamente       

um(a) tutor(a) substituto(a) aprovado(a) em processo seletivo,       

conforme Art. 15 da portaria 976 de 27/07/2010. Para que este           

processo transcorra sem prejuízos ao funcionamento do grupo        

(custeio, bolsa discente, planejamento e relatório), sugere-se a        

inclusão do campo “Tutor substituto” na plataforma SIGPET,        

durante o período de afastamento da tutora titular, de modo que,           
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o(a) tutor(a) substituto(a) possa realizar os trâmites burocráticos        

junto ao sistema. (APROVADO POR CONTRASTE) 

ii. Que o InterPET e o MobilizaPET assegurem por meio de          

votação nos eventos pré-SudestePET e pré-Enapet a escolha        

de pelo menos dois representantes que levem aos eventos         

regional e nacional o seguinte encaminhamento: 

Que a CENAPET encaminhe ao MEC na primeira reunião após          

o Enapet 2019 a solicitação de uma portaria que regulamente o           

período de licença maternidade das petianas discentes, de        

modo a assegurar a continuidade de recebimento da bolsa e a           

liberação do cumprimento das atividades presenciais.      

(APROVADO POR CONTRASTE) 

iii. Que o InterPET e o MobilizaPET assegurem por meio de          

votação nos eventos pré-SudestePET e pré-Enapet a escolha        

de pelo menos dois representantes que levem aos eventos         

regional e nacional o seguinte encaminhamento: 

Considerando que a legislação sobre os PET conexionistas é         

posterior à última versão do Manual de Orientações Básicas         

solicita-se que a CENAPET encaminhe ao MEC, na primeira         

reunião após o Enapet 2019, a inclusão da definição dos grupos           

PET conexionistas, bem como suas competências, no Manual        

de Orientações Básicas. (APROVADO POR CONTAGEM. 71       

FAVORÁVEIS; 23 CONTRA; 14 ABSTENÇÕES) 

c. GD/GT Financiamento: 

i. Que o CLAA elabore um ofício direcionado à CENAPET, até o           
final do mês de março de 2019, solicitando que este seja           
encaminhado ao MEC exigindo o cumprimento do artigo 16 da          
Portaria MEC 976 de 27 de julho de 2010, a qual se refere à              
periodicidade e valor do custeio. (APROVADO POR       
CONTRASTE) 

ii. Que o Mobiliza PET institua, após o dia PET de 2019, um grupo             
de discussão e trabalho acerca da atualização do valor da bolsa           
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do PET, objetivando elaborar propostas para serem levadas        
para o Enapet do ano de 2019. (APROVADO POR         
CONTRASTE) 

iii. Que o Mobiliza PET realize em 2019 um PET Itinerante com a            
temática do impacto da defasagem do valor da bolsa do PET na            
permanência estudantil dos(as) petianos(as), objetivando     
elaborar propostas a serem levadas para os próximos eventos         
SudestePET e Enapet. (APROVADO POR CONTRASTE) 

iv. Que o PET UFES encaminhe ao ENAPET 2019 e ao CENAPET           
até o final de março a proposta para que haja aumento real na             
verba de custeio e abertura para material permanente de cada          
instituição, com gerência da respectiva pró-reitoria de       
graduação, com a finalidade de custear as atividades que são          
coletivas. (APROVADO POR CONTRASTE) 

v. Que o CLAA encaminhe até o final do mês de março de 2019,             
solicitando à UFES a alocação de verba (investimento e         
custeio) destinada às atividades aprovadas no planejamento,       
em especial, as atividades coletivas, como por exemplo, a         
manutenção e aquisição de equipamentos, a participação em        
eventos, etc. (APROVADO POR CONTRASTE) 

vi. Que os grupos enviem anualmente ao CLAA, até o final do mês            
de março, informações referentes às suas necessidades       
materiais (investimento e custeio) para que este solicite        
adequadamente das instâncias responsáveis da universidade,      
dos centros e da Prograd, sendo realizado o acompanhamento         
pela Comissão InterPET. (APROVADO POR CONTRASTE) 

d. GD/GT Conjuntura Educacional: 

i. Que o InterPET levante, junto aos grupos do PET Ufes, quais           

temas inerentes à conjuntura educacional deveriam ser       

abordados em uma edição do PET Itinerante do ano de 2019.           

Os temas selecionados serão distribuídos pelo InterPET para os         

grupos, que elaborarão uma pesquisa e uma apresentação do         

mesmo no PET Itinerante. (APROVADO POR CONTRASTE) 

ii. Que o CLAA reivindique anualmente um espaço físico para os          

grupos PET na semana do conhecimento a partir do ano de           

2019. (APROVADO POR CONTRASTE) 

e. GD/GT Tripé Acadêmico: 
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i. Que os representantes discentes no CLAA solicitem que a         
PROGRAD e a PROEX garantam mobilidade (meios de        
transporte) aos grupos para atividade de extensão a partir do          
ano de 2019. (APROVADO POR CONTRASTE) 

ii. Que os grupos, para visibilizar as suas atividades, enviem suas          
publicações acadêmicas para o PET Engenharia da       
Computação publicar na página do PET UFES a partir do ano           
de 2019. Cabe ao InterPET definir a periodicidade e ordem dos           
grupos para publicação destes trabalhos. (APROVADO POR       
CONTAGEM. 59 FAVORÁVEIS; 22 CONTRA; 14      
ABSTENÇÕES) 

iii. Que os representantes discentes do PET UFES, eleitos no dia          
PET 2019, busquem junto ao CLAA meios de viabilizar a          
apólice de seguro para os alunos que assim necessitarem, de          
modo a possibilitar a realização de projetos de extensão.         
(APROVADO POR CONTRASTE) 

f. GD/GT Mobiliza PET: 

i. Que a Comissão Mobiliza PET e o InterPET criem um          
documento de diretrizes resgatando como, porquê e quais        
objetivos de ambos. (APROVADO POR CONTRASTE) 

ii. Que a Comissão Mobiliza PET promova discussão do estatuto         
da CENAPET a fim de gerar um encaminhamento até junho de           
2019 para ser levado ao ENAPET. (APROVADO POR        
CONTAGEM. 63 FAVORÁVEIS; 0 CONTRA; 37      
ABSTENÇÕES) 

iii. Que o Mobiliza PET convoque a comunidade petiana para um          
evento sobre a conjuntura política e econômica, no ano de          
2019, com representantes de movimentos sociais e estudantis        
na realização de eventos. (APROVADO POR CONTAGEM. 55        
FAVORÁVEIS; 37 CONTRA; 15 ABSTENÇÕES) 

iv. Que o Mobiliza PET busque articulação com movimentos e         
eventos da universidade que discutam e deliberem políticas de         
ações afirmativas, e divulgue para o PET UFES a fim de que            
esses espaços sejam ocupados por petianas e petianos,        
visando lutar pela permanência no programa, bem como por         
ações afirmativas dentro do mesmo e nas demais instâncias da          
universidade. (APROVADO POR CONTRASTE) 

v. Que os grupos PET da Ufes compartilhem e divulguem os          
eventos e ações do Mobiliza, assim como suas diretrizes,         
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deliberações e atividades seguindo o padrão estabelecido pelo        
Mobiliza PET após o Dia PET de 2019. (APROVADO POR          
CONTRASTE) 
 

13.Sugestões dos Grupos de Discussão e Trabalho, inicialmente, em ordem 

cronológica: 

a. Recomenda-se que a comissão organizadora do segundo PET        

Itinerante destine um espaço em sua programação para apresentação         

das ações sobre diversidade realizadas por cada grupo PET. 

b. Recomenda-se que a Comissão Mobiliza PET planeje dois grupos de          

estudos a cada semestre, organizado de forma rotativa pelos grupos          

PET, com a temática da diversidade. 

c. Recomenda-se que os grupos PET utilizem em seus processos         

seletivos o uso do sistema de pontuação (para os candidatos          

auxiliados pela PROAECI, PPI e oriundos de escola pública) até as           

deliberações da comissão de ações afirmativas. 

14.  Encaminhamentos suprimidos: 

a. GD/GT Diversidade no PET: 

i. Que a comissão de ações afirmativas realize uma reunião em          

conjunto com o InterPET por semestre, a partir do ano de 2019,            

para informar o andamento das suas ações. 

b. GD/GT Legislação: 

i. Que o InterPET assegure nos eventos pré-SudestePET e        

pré-Enapet a escolha de pelo menos dois representantes que         

levem aos eventos regional e nacional o seguinte        

encaminhamento: Que a CENAPET encaminhe ao MEC na        

primeira reunião após o Enapet 2019 a solicitação de que a           

bolsa do(a) petiano(a) discente seja assegurada durante o        

período de mobilidade acadêmica, de modo a permitir a         

integração entre os diferentes grupos PET do país.  
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c. GD/GT Financiamento: 

i. Recurso público com origem externa ao PET pode ser alocado          

ao desenvolvimento de atividade do PET, desde que não esteja          

no escopo do custeio ou investimento do programa PET.  

ii. Que o CLAA nas avaliações anuais colha informações        

referentes às necessidades materiais dos grupos e as        

requeiram adequadamente das instâncias da universidade, bem       

como seja o responsável por requerer condução para os         

eventos internos, regionais e nacionais com o acompanhamento        

do Mobiliza. SUPRIMIDO POR CONTRASTE 

iii. Que o PET Ufes se comprometa, a partir dos representantes em           

eventos regional e nacional, a defender a inclusão na resolução          

sobre financiamento dos grupos PET da impossibilidade de que         

os grupos captem recursos de instituições privadas para suas         

atividades. O texto para tal proposta deve sair do evento          

pré-SudestePET, programado para março de 2019.  

d. GD/GT Tripé Acadêmico: 

i. Cabe a cada PET buscar aproximação com outros grupos         

considerando suas particularidades a fim de realizar atividades        

conjuntas que potencializem as características de cada grupo        

visando o tripé acadêmico. 

e. GD/GT Mobiliza PET:  

i. Que o Mobiliza PET realize uma roda de conversa para todos           

os petianos e petianas em abril de 2019 com a finalidade de            

visibilizar a comissão e seus eventos de 2018 e obter maior           

adesão da comunidade petiana a partir do ano de 2019. 

ii. Que a cada três reuniões do Mobiliza PET e do InterPET, essas            

comissões possam realizar uma reunião em conjunto com os         

representantes discentes no CLAA para democratizar, levar as        
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demandas dos grupos ao CLAA e possibilitar a realização da          

discussão do estatuto da CENAPET a partir das proposições         

colhidas nos grupos para serem levadas ao ENAPET 2019. 

iii. Que o Mobiliza PET realize no ano de 2019 uma atividade com            

os diversos movimentos sociais e coletivos a fim de pensar          

estratégias coletivas. 

iv. Que o Mobiliza PET se articule com instância regional e          

nacional para uma mobilização em prol da garantia da parcela          

do custeio e que saia em março ou até no primeiro semestre.  

v. Que o Mobiliza PET organize um grupo de discussão e trabalho           

sobre processos de desligamento a fim de enviar uma proposta          

para a comissão de desligamento da CENAPET. 

vi. Que a Comissão Mobiliza PET UFES ocupe os espaços de          

representação em âmbito regional e nacional tendo em vista a          

experiência que a comissão possui, o que contribuiria        

grandemente para a defesa do programa.  

 

Vitória, 22 de fevereiro de 2018. 
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