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DIRETRIZES COMISSÃO MOBILIZA PET UFES 

 

Antes de se estruturar como Comissão Mobiliza PET, a missão de lutar em favor do               

programa cabia apenas a um número muito restrito e pouco articulado de petianos e petianas.               

A iniciativa de realizar as contestações em Brasília em prol da manutenção e permanência do               

Programa de Educação Tutorial foi um primeiro passo para a elaboração desta comissão,             

primeiramente na conveniência da situação financeira do PET mediante os cortes           

orçamentários da educação e do atraso das bolsas. 

Com base na necessidade de uma organicidade na práticas de defesa do Programa de              

Educação Tutorial é que a Comissão Mobiliza PET da Universidade Federal do Espírito Santo              

(UFES) é criada no ano de 2017 a partir de uma deliberação do Encontro Local dos grupos                 

PET, o Dia PET. 

Com o processo de construção da formação científica e cidadã dos petianos e das              

petianas, tornou-se apreensível que compomos relações sociais e que portanto, outras pautas            

se fazem presentes e impossíveis de não serem alvo de mediações. A criação desta comissão               

foi alicerçada pela necessidade de discutir, mobilizar e intervir frente aos acontecimentos            

recorrentes na educação pública, bem como, à todos os tipos de opressões desta sociedade que               

se manifestem no cotidiano das atividades dos grupos PET. Com isso, é perceptível que além               

da luta pela bolsa e pela permanência do programa é preciso importar-se com a permanência               

dos petianos e das petianas, e por isso trazer como pauta as singularidades, diversidades e               

diferenças dos participantes que compõem o PET. 

Assim, a Comissão Mobiliza PET da Universidade Federal do Espírito Santo se            

constitui com o fundamento na defesa de uma educação pública de qualidade, logo, se              

posiciona totalmente contra os cortes da educação, aos atrasos das bolsas e custeio destinadas              

a este programa, assim como, contra a terceirização e privatização da Universidade. Da             

mesma maneira se propõe a lutar em favor das demandas dos petianos e petianas, como a                

 



 

transversalidade entre tutores e petianos e petianas, saúde dos bolsistas e não bolsistas e              

repudia qualquer ação de caráter opressor, como o machismo, sexismo, misoginia, racismo,            

LGBTfobia, xenofobia, gordofobia, ou de qualquer cunho preconceituoso e excludente.          

Ademais, também assume e entende que possui um compromisso com a sociedade, e por isso,               

não deixa de se engajar e se compromete a apoiar as demandas sociais. 

A Comissão se organiza da seguinte maneira: 

1. Através da representação petiana de cada um dos 13 grupos PET da UFES; 

2. Reunião quinzenal para pensar, elaborar, intervir nas demandas, debatendo com olhar 

crítico a conjuntura política, educacional e social dando assim ao programa um espaço 

potencializador; 

2.1 Organiza eventos, debates, seminários e pesquisas referentes à realidade 

dos petianos e petianas, sem afastar-se do vínculo social; 

2.2 Se posiciona frente a opressões sociais por meio de cartas e ações visuais. 

 

 

 

 


