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Mobiliza PET 

DATA: 04 de maio de 2018.  

INÍCIO DA REUNIÃO: 14h:20min. 

LOCAL: Sala 203, ED-II.   

PARTICIPANTES: PET Conexões Cultura, PET Economia, PET Conexões 

Educação, PET Educação Física, PET Engenharia da Computação, PET 

Engenharia Mecânica, PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Matemática, 

Pet Conexões Licenciatura, PET Engenharia Elétrica e PET Administração. 

AUSENTE JUSTIFICADO: PET ProdBio. 

INFORMES: 

• PET Cultura pediu para divulgar o evento "No varal" com rodas de 

conversa, debates, apresentação e exposições, além do encerramento, 

com certificado de 20hrs. Ocorrerá durante os dias 22/05 até 24/05. 

• PET Economia irá participar na Rádio Universitária FM 104,7 na quarta-

feira, às 12:00 no quadro resenha econômica. 

 

PONTOS DE PAUTA: 

• CinePET – Educação Física;  

Foi feita uma lista de filmes (sugerido alguns nomes, para divulgar ao público, 

fazer uma votação nas redes sociais, e mandar para o professor estudar sobre 

o filme escolhido), além de professores para debater (Sugeridos: Prof. Antônio 

Carlos Morais, da Ed. Física, sugerido pelo PET Educação Física, PET 

Serviços Sociais sugeriu Rosemeire – de Serviços Sociais). 



Foi definido que se realizará no Auditório da Educação Física, embora 

procuramos ideias para deixar mais dinâmico (Sugestão Elefante Branco, mas 

a luz bate no quadro e atrapalharia). A data e horário marcados ficaram para 

25/05(sexta-feira) de 14hrs à 17hrs. 

 

Sugestões da lista de filmes: 

• Alexandria (primeira mulher 
matemática) 

• Estrelas além do 
tempo(matemáticas negras) 

• Hidden Figures (matemáticas 
negras na NASA) 

• Faça a coisa certa 

• Menino 23 (documentário: Casal 
em São Paulo que levava 
crianças negras para orfanato) 

• Get Out (Corra!) 

• Dear white people (Cara Gente 
Branca) 

• Quanto vale ou é por quilo? 

• Branco sai, preto fica 

• Moonlight 

• Plano para a paz(sobre Apartheid) 

• Invictus(Nelson Mandela pós 
Apartheid) 

• Homens de Honra(Marinheiro 
negro entra na marinha e sofre ) 

• Coach Carter (Treino para a Vida) 

• Selma 

 

Foi optado por 3 filmes brasileiros e 1 estrangeiro para lista de votação, sendo: 

• Menino 23, com 1h20min de duração; 

• Branco sai, preto Fica, com 1h33min de duração; 

• Quanto vale ou é por quilo?, com1h50min de duração; 

• Cara Gente Branca, com 1h48min de duração. 

 

Foi sugerido enviar a ATA com as 4 sugestões, mas deixar aberto para o  PET 

ProdBio também poder sugerir. O Pet Ed. Física se responsabilizou em fazer o 

formulário para os alunos fazerem a votação, e também enviar links dos trailers 

junto ao formulário. 



O resultado final do formulário deverá ser entregue até dia 17/05 e será 

discutido na reunião do dia 18/05. Também foi lembrado de pedir para os 

colegiados e PETs divulgarem. 

 

• Desenvolver um resumo do que é o mobiliza;  

Natália Mariano(Serviços Sociais), Paloma(PET Ed. Física), Isadora(PET 

Economia), Alan(Pet Matemática) irão escrever um resumo, e poderá ser feito 

em contribuição dos demais PETs (via WhatsApp ou e-mail por exemplo). Data 

sugerida de entrega: até 08/06. 

 

• Oficina - propostas ranqueamento;  

Propostas já foram conversadas na reunião do InterPET. 

 

• Avaliação do Seminário;  

O PET Ed. Física avisou que irá mandar as fotos do seminário pelo Drive (e 

quem quiser os videos deverá pegar com pendrive). 

No contexto geral, os palestrantes foram bem elogiados, estavam bem 

informados, com uma base boa e mostraram bem a situação da educação, 

onde debateram seguramente, tanto a questão do ensino básico como na 

graduação, com qualidade ao analisar a situação. Houveram algumas críticas 

sobre que ter sido falado muita coisa, mas como o tema era muito abrangente, 

pareceu superficial. Outras críticas foram que acabaram falando muito da 

questão do ensino médio, acabando por ficar assuntos de fora, que deveriam 

ter se aprofundado mais. Uma sugestão apontada seria outro seminário para 

complementar assuntos, que poderiam ser melhorados no próximo debate. 

Acabou faltando sobre a educação infantil e a greve que estava ocorrendo, 

além da realidade atual da universidade elitista, branca, o papel da mulher, 

dentre outros assuntos. Disseram ainda que apesar da ordem não ter sido a 

melhor, os palestrantes abordaram temas distintos apesar do tema geral, e 

conseguiram não ser repetitivas, tendo algumas falas bastante emotivas. 



Também foi dito que houve pouco debate, e o tempo não deu para gerenciar 

muito bem, estourando o tempo e assim terminando quase às 18hrs.  

Foi sentido a falta da presença dos integrantes dos PETs (sem ser do Mobiliza) 

e antes de começar havia algumas pessoas sem saber sobre o que seria o 

seminário, sugerindo que a divulgação poderia ter sido melhor (Divulgação 

boca-a-boca para aproximar a todos do PET e da graduação, pois pela mídia 

social se mostrou superficial). Houve também uma falha que não foi inserido o 

ProdBio no seminário. 

Foi elogiado também o Mobiliza pela organização do seminário, e também pela 

infraestrutura que funcionou bem (local, som, imagem, lista, etc.). Os cartazes 

ficaram muito bons segundo avaliação e serão aproveitados nos corredores 

dos prédios. Além disso, no panorama geral, foi muito importante, e concluído 

que para um primeiro seminário, foi muito interessante. 

No final, foi falado sobre nota de repúdio, em que pessoas que se 

manifestaram contra o prefeito perderam cargos. Foi sugerido fazer uma 

votação para o grupo Mobiliza realizasse uma nota de repúdio. Sugestão de 

não se manifestar diretamente ao prefeito e nem indicar nomes (uma 

abordagem mais por cima talvez, entretanto algumas pessoas foram contrário à 

superficialidade). Sugestão de o PET-UFES (junto ao InterPET) publicar a nota, 

pois terá mais peso que o Mobiliza sozinho. Trazer o posicionamento dos PETs 

sobre a nota de repúdio (sobre fazer ou não, onde cada PET enviará no grupo 

sobre a resposta). Já poderá ser construído para a próxima reunião, onde foi 

feita uma comissão para a nota: Diego, Jéssica, Júlia, Natália e Karen. 

 

• Avaliação Sudeste PET;  

A comissão do mobiliza PET que foi ao Sudeste PET(além de alguns demais 

que foram por outras comissões dos PETs da Ufes), informaram que apesar de 

alguns problemas (Aparentemente, pautas com problemas na elaboração, 

sobre o custeio e autossuficiência, mas que era sobre um outro tipo de 

PET(não ligado ao MEC e nem à institucional), e também sobre gafes de 

alguns palestrantes), teve um saldo positivo para o Mobiliza, onde conseguiram 



uma ementa para mudar a discussão sobre a autossuficiência, para sobre 

como gerir os custeios. Problemas sobre questões de custeio também foram 

debatidos. 

Foi observado que o modelo do Mobiliza não é tão presente em outros PETs 

fora da UFES. Foi feito uma fala baseado no Mobiliza da UFES, sobre a 

conjuntura da educação e política, e pautas para serem deliberadas sobre o 

Mobiliza PET, para defesa do programa Mobiliza em outras instituições (Foi 

explicado para os outros como o nosso Mobiliza funciona, e também a 

sugestão de criar esse programa em outras instituições também), e a criação 

de uma comissão nacional do Mobiliza PET (o Mobiliza PET da UFES também 

participará nessa comissão). Foi  informado sobre a aprovação  da criação de 

uma nota de repúdio ao governo sobre a "sucatização" da educação. Foi 

discutido uma mobilização em redes sociais. Outro ponto foi sobre os PETs 

discutirem também sobre a diversidade sexual, racial, religiosa, gênero, etc. 

Resultando em um saldo positivo, com vários avanços para que o Mobiliza 

cresça. 

 

• PET Psi;  

Foi discutido sobre a questão da situação do PET Psi. 

 

• Conjuntura Educacional;  

Foi discutido em meio as questões do Seminário e também do Sudeste PET. 

 

• Diretrizes do Mobiliza.  

Já foi definida a comissão em reuniões anteriores e ainda está em processo de 

construção. 

Um ultimo ponto na reunião foi sobre reforçar a importância da participação no 

EnaPET. 

 



PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

• CinePET; 

• Conjuntura Educacional e Política; 

• PET Psi. 

 

PROXIMA REUNIÃO: PET Eng. Elétrica, no dia 18 de maio às 14h. 

Sem mais a declarar, às 16h15min, lavro esta ata: 

____________________________ 

PET Conexões Educação 

____________________________ 

PET Matemática 

____________________________ 

PET Engenharia Elétrica 

____________________________ 

PET Educação Física 

____________________________ 

PET Economia 

____________________________ 

PET Administração 

____________________________ 

PET Serviço Social 

 

 

 

____________________________ 

PET Psicologia 

____________________________ 

PET Engenharia da Computação 

____________________________ 

PET Engenharia Mecânica 

____________________________ 

PET Conexões Cultura 

____________________________ 

PET Licenciaturas 

____________________________ 

PET Conexões ProdBio 


