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MOBILIZA PET

DATA: 06 de Outubro de 2017

INÍCIO DA REUNIÃO: 15h20min

LOCAL: Sala 11 , CT II, Centro Tecnológico

PARTICIPANTES: PET Conexões Administração, PET Conexões Saberes Educação,  PET
Economia, PET Educação Física, PET Engenharia de Computação, PET Engenharia Elétrica,
PET Conexões Licenciaturas, PET Matemática, PET Psicologia, PET Serviço Social. 

PONTOS DE PAUTA:

● AVALIAÇÃO DO MOMENTO DE INTEGRAÇÃO;
A avaliação  foi  positiva.  Foi  destacada  a  presença  dos  temas  da  comissão  nas
dinâmicas propostas. 

Decidiu-se por retomar a integração periodicamente,  sendo a próxima no final  do
semestre.

● AVALIAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
Bom texto, gerou boas reflexões. Foi exaltada a preocupação da professora convidada

em considerar o conhecimento e experiência prévios dos participantes no que diz respeito ao
tema, tornando assim a discussão acessível a todos.

● DEFINIR PRÓXIMO GRUPO DE ESTUDO
O  grupo que seria no dia 20/10 foi adiado para que possa ocorrer a organização do

PET Itinerante. Não há, portanto, uma data definida para o próximo grupo de estudos.
 

● NOTA DE POSICIONAMENTO
Decidiu-se:

● Iniciar a nota com uma introdução sobre o acontecimento (referenciar
o fato) 

● Abordar o fato de o PET repudiar tal tipo de atitude 
● A nota será publicada nas redes sociais e outros meios de comunicação

do PET(facebook, página da Ufes, etc.)



Os petianos Isabel Bustamante e Lucas Barros, do PET Engenharia de Computação e
a petiana Maria, do PET Conexões Educação ficaram responsáveis por elaborar a nota. No
entanto, todos os outros petianos tem acesso ao documento para darem sugestões.

● PET ITINERANTE
Tema: “A representatividade da mulher na produção intelectual acadêmica”.

O evento será composto por uma dinâmica e por uma mesa composta por
professoras (exatas (matemática), saúde e educação(psicologia) e linguagens(artes)).

Elas falarão sobre como se dá a produção intelectual nas respectivas áreas e também o
percurso percorrido em sua formação.

Foi proposto que cada PET apresente, na próxima reunião, uma proposta de dinâmica
cujo objetivo será de iniciar um questionamento, uma reflexão acerca do tema.

A disponibilidade do auditório do CCE vai ser consultada para a realização do evento.
Cada grupo PET deverá,  ainda,  fazer  uma consulta  em seu  PET para  escolha  do

melhor dia de realização do evento (entre os dias 13 e 17 de novembro).

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

● Andamento  da  nota  sobre  o  posicionamento  do  Mobiliza  quanto  ao  ocorrido  no
SudestePET;

● PET Itinerante;
● Criação projeto/manual;

PRÓXIMA REUNIÃO: PET Engenharia Mecânica, dia 27 de Novembro às 15h.

Sem mais a declarar, às 16:40 lavro esta ATA:

__________________________________
_PET Conexões Administração

__________________________________
PET Conexões Licenciaturas

__________________________________
_

PET Conexões Saberes Educação

__________________________________
PET Engenharia de Computação

__________________________________
_

PET Economia

__________________________________
PET Psicologia

__________________________________
_

PET Educação Física

__________________________________
PET Serviço Social

       



___________________________________  ___________________________________ 
             PET Engenharia Elétrica                                       PET Matemática


