
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário       

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil  

 

Reunião Interpet, dia 24 de abril de 2018. 

 

DATA: 24 de abril de 2018. 

HORÁRIO: 17h 

LOCAL: Sala do PET Serviço Social 

PARTICIPANTES: PET PSICOLOGIA, PET EDUCAÇÃO, PET      

LICENCIATURA, PET ECONOMIA, PET ADMINISTRAÇÃO, PET SERVIÇO       

SOCIAL, PET MATEMÁTICA, PET COMPUTAÇÃO, PET CULTURA, PET        

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INFORMES:  

-PET matemática informou que foram abertas as inscrições do ENAPET e o            

primeiro lote irá até o dia 30/04. Alguns pets informaram que alguns petianos já              

se inscreveram para o encontro. Fran (Pet Serviço Social) e Marcus (Pet            

Matemática) se colocaram para ficarem responsáveis pela lista e pedido do           

ônibus para o encontro. 

- PET psicologia informou que na reunião que tiveram com o CLAA, os             

petianos deixaram claro sobre o que desejavam que fosse feito mediante as            

situações apresentadas e o CLAA se apontou a dar um posicionamento e uma             

resposta, se colocou de forma tranquilizante aos petianos. A ata do CLAA            

ainda não foi postada, todavia entre 15 dias acham que terão a resposta,             



devido aos trâmites burocráticos. O grupo também está tendo contatos com a            

Zenólia. 

 

 

PONTOS DE PAUTA: 

1. Processo de construção de Edital para processo seletivo 

Juliana Iglesias,tutora do Pet Serviço Social falou um pouco sobre a            

construção do atual edital do processo seletivo do grupo. Relatou ser           

importante relembrar de duas coisas: primeiro que, anteriormente, já foi feito           

pelo PET Serviço Social um edital que incluía cotas raciais e foi recusado             

pelo CLAA. A segunda é compreender que na construção do atual edital            

visou-se, minimamente, estabelecer critérios numa perspectiva de uma        

reparação às desigualdades, que pretendesse dar mais equidade aos que          

se candidatassem. Além do acúmulo do grupo, foi utilizado como referência           

o edital do processo seletivo do Prod Bio, que ajudou na formulação do             

edital em questão. 

A tutora informou que o edital já foi enviado ao CLAA e foi aprovado. Disse                

também ser importante falar que foi criada uma comissão responsável pela           

criação do edital, formada pela tutora, quatro petianos e uma professora do            

departamento, comissão responsável tanto pela criação do edital quanto por          

acompanhar todo o processo seletivo.  

Foram colocadas três recomendações que não são obrigatórias, mas que           

serão pontuadas posteriormente com base nas documentações exigidas.        

No edital continham critérios eliminatórios e critérios classificatórios.  

A tutora também relatou que foi a primeira vez que o Pet Serviço Social               

incluiu os critérios de PPI, Assistência Estudantil etc., no processo seletivo,           

ao tomar essa decisão o grupo trouxe um conjunto de análises teóricas e             

acúmulos que embasaram esses critérios classificatórios. 

Na construção do cronograma do processo seletivo, a tutora informou que foi             

colocado um prazo para solicitação de esclarecimentos acerca do resultado          

que o estudante obteve em cada etapa do processo. 



Marcus levantou a importância de se articular com quem irá ficar no GDT no               

Sudeste PET sobre essa temática, para levar o referido edital como base            

para a discussão. Falar sobre o processo de construção apresentado para           

dar embasamento aos argumentos das propostas que foram deliberadas no          

Dia PET e que serão levadas ao Sudeste PET. 

 

2. Comissão Inserção de cotas no PET 

Foi levado para a presente reunião os nomes de quem teria interesse de             

compor a comissão, sendo 2 representantes do Pet Conexões, 2 petianos,           

1 do Mobiliza, 1 do InterPET, 2 tutores, 2 do CLAA e 2 da Frente Negra da                 

UFES. 

● Pet conexões: 

Pet Cultura: Noeli 

Pet Educação: Gabriel 

● Mobiliza: 

O representante ainda será tirado pelo mobiliza em reunião dos mesmos. 

● InterPet: 

Esther ou Fran (decidirão na próxima reunião) 

● CLAA 

Adamário levará para a próxima reunião do CLAA (quinta-feira 26/04) a           

necessidade de se ter dois representantes nessa comissão (sedo estes 1           

técnico e 1 tutor). 

● Tutores: 

-Juliana Iglesias (PET Serviço Social) 

-Informaremos os tutores de cada grupo e serão levadas sugestões de nomes            

para a próxima reunião do InterPET. 

● 2 petianos/as 

-Rosimery (PET Serviço Social) 

-Emily (PET Serviço Social) - ainda será confirmado na próxima reunião 

● Frente Negra 

Irá ser feito contato com João Victor que compõe o coletivo Negrada para             

indicação de nomes. 



3. PET Itinerante 

Como deliberado em reunião, o InterPET ficou responsável por construir o Pet            

Itinerante no semestre corrente (2018/1), nesse sentido alguns PET’s         

trouxeram propostas de temas: 

● Temas propostos pelo PET Matemática: 

-Cortes violentos na educação básica 

-Motivação dos 20 dias de greve dos professores de vitória 

-Alguns Impactos da base nacional 

-*Educação à serviço do mercado: impactos a bncc, *Novo Ensino Médio 

 

 

● Temas propostos pelo PET educação: 

-Relação de Poder professores e Alunos 

-Acesso e permanência dentro da universidade 

-A necessidade do fortalecimento e mobilização dos estudantes 

Os grupos PET ficaram responsáveis por avaliar os temas propostos e/ou            

sugerir novos temas que serão definidos na próxima reunião do InterPET. 

Além disso cada grupo irá ver a disponibilidade de datas para o PET Itinerante              

(datas no início de junho- preferencialmente até o dia 8) 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

● Comissão Cotas no PET 

● Planejamento InterPet 

 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 



 

   ____________________________           ____________________________ 

          PET Conexões Educação            PET Matemática 

 

____________________________ ____________________________ 

            PET Educação Física                                            PET Economia  

 

____________________________ ____________________________ 

     PET Conexões Administração                                           PET Engenharia Mecânica 

 

____________________________              ___________________________ 

         PET Serviço Social                             PET Psicologia 

 

____________________________ ____________________________ 

 PET Engenharia da Computação                      PET Engenharia Elétrica 

 

____________________________  

     PET Conexões Licenciatura  

   

  

   


