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MOBILIZA PET 

DATA: 18 de Maio de 2018 

INÍCIO DA REUNIÃO: 14h15min 

LOCAL: Sala 33, CT-III 

PARTICIPANTES: PET Administração, PET Economia, PET Educação Física, PET         
Conexões Licenciatura, PET Engenharia Mecânica, PET Psicologia, PET Serviço         
Social, PET Engenharia Elétrica, PET Matemática e PET Conexões Cultura. 

AUSENTE JUSTIFICADO: PET Conexões ProdBio, PET Conexões Educação e PET          
Engenharia da Computação. 

INFORMES: 

● Na segunda feira dia 21, às 8h, o PET Serviço Social fará o CinePET Doméstica,               
no salão rosa do CCJE. Foram convidadas para participar do evento: Taiga            
Scaramussa, Thairiny Alves e Agustina Fonseca 

● O PET Cultura divulgou o “No Varal”, evento de exposição de arte de todos os               
PET UFES que acontecerá de 22 a 24 de maio na área aberta do Cemuni I.  

● O PET Economia em conjunto com o PET Educação realizarão um CINEPET,            
no Cine Metrópolis, no dia 21 às 14h. O filme exibido será Tatuagem, referente              
à temática LGBT.  

● O PET Elétrica ressaltou que foram enviados os certificados referentes ao           
Seminário sobre Conjuntura Educacional e os Desmontes na Educação e pediu           
que os PETs retornassem os e-mails de quem não recebeu o certificado. 

● O PET mecânica anunciou que vai realizar uma roda de conversa sobre Saúde             
Mental no Ambiente Universitário. A roda de conversa ocorrerá dia 21 às 18h.             
Contará com a presença de Gabriel Monteiro e ocorrerá no Auditório do CT-III. 

 

PONTOS DE PAUTA: 



● CinePET:  
O evento ocorrerá no auditório da educação física, no dia 25/05           

(sexta-feira), de 14h às 17h. O filme escolhido foi “Cara Gente Branca”, que foi              
segundo mais votado. O primeiro mais votado foi: “O Apartamento”, indicado           
pelo PET ProdBio, porém, ele não aborda o tema de forma suficiente. 

As comissões para a organização do CinePET estão listadas abaixo: 

■ Comissão de Divulgação: PET Cultura ficou encarregado de        
fazer a descrição do evento. 

■ Comissão de Participantes: o PET Matemática ficou       
encarregado de registrar a lista de presença, recolhendo o nome          
dos participantes. 

■ Comissão de Estrutura: PET Educação Física. 
■ Comissão de Certificado: PET Elétrica. 

Educação Física ficou encarregado de checar a possibilidade de levar          
pipoca para o auditório. Ficou decidido que, na hora, vai ser decidido se a              
discussão será no auditório ou em um espaço aberto. Palestrantes: Professores           
Rosemere Loyola, Emily Nascimento e Antônio Carlos Moraes. 

● Pesquisa sobre LGBT nos PETs: 

PET Psicologia deu a ideia de perguntar sobre (“Como é ser LGBT e             
petiano pra você? Como é a vivência no PET? Existe espaço nos PETs para              
discutir sobre o assunto?”). O PET Psicologia vai fazer um questionário e            
enviará na semana seguinte para que todos da Comissão Mobiliza possam           
opinar. Depois de aprovado, será enviado para todos os PETs UFES. Os petianos             
LGBT devem responder e, no dia 08/06, será discutido na reunião. Ficou            
estabelecido que tem que haver um termo de consentimento.  

● PET Psi: 
 
Foi resolvida a questão do PET Psi. 
 

● Nomes para comissão de cotas: 
Murillo do PET Psicologia ficou responsável de ser o representante da Comissão            

Mobiliza na comissão de cotas para os PETs. 
 

● Conjuntura Educacional e Política: 

O PET Educação Física propôs a realização de uma moção ou carta para             
o custeio sair antes do ENAPET. O PET Economia e o PET Matemática             
ressaltaram o problema da comprovação do custeio para uma atividade          
especifica tal como viagem a eventos relacionados ao PET.  



PET Economia sugeriu que fosse feita uma pesquisa sobre conjuntura          
educacional e política a respeito da educação básica para ser discutido nas            
próximas reuniões. 

PET Cultura se encarregou de enviar material para estudo. 
PET Economia trouxe dados do IBGE sobre a relação entre abandono de            

estudo e trabalho. 
Foi discutido acerca do sucateamento geral dos bens públicos e sua           

relação com a busca por lucro pela classe de caráter majoritariamente capitalista. 
PET Cultura ficou de iniciar a elaboração da nota em apoio à situação             

dos professores do ensino básico. 

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

● Pesquisa LGBT 
● Avaliação do CINEPET 
● Conjuntura Educacional (discussão do material do PET Cultura) 
● Resumo do que é o Mobiliza 

PRÓXIMA REUNIÃO: PET Mecânica, dia 08 de Junho às 14h. 

Sem mais a declarar às 15h40min, lavro esta ATA: 

 

___________________________________ 
PET Administração 

 

__________________________________ 
PET Conexões Licenciaturas 

___________________________________ 
PET Conexões Educação 

 

__________________________________ 
PET Engenharia Mecânica 

___________________________________ 
PET Economia 

 

__________________________________ 
PET Psicologia 

___________________________________ 
PET Educação Física 

 

__________________________________ 
PET Serviço Social 

___________________________________ 
PET Engenharia da Computação 

__________________________________ 
PET Conexões Cultura 

 

___________________________________ 
PET Engenharia Elétrica 

__________________________________ 
PET Matemática 

 



 

___________________________________ 
PET Conexões ProdBio 

 

 


