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MOBILIZA PET

DATA: 23 de fevereiro  de 2018

INICIO DA REUNIÃO: 15h20min

LOCAL: PET Conexões Administração

PARTICIPANTES: PET Conexões Administração,  PET Cultura,  PET Educação Física,  PET
Serviço Social, PET Engenharia Mecânica, PET Economia

PONTOS DE PAUTA:

● Avaliação Mobiliza PET

Ficou  acordado  que  cada  PET deveria  conversar,  internamente,  com  seu  próprio  PET  a
respeito  do  histórico  de  atividades  da  comissão  para  repassá-lo  na  próxima  reunião  e
podermos avaliar o que foi feito no ano passado.

Numa busca de soluções para evitar as constantes faltas sem aviso prévio nas reuniões da
comissão, foi sugerida a ideia de “confirmar presença” antes e no encontro, desta maneira, a
comissão terá noção de quantas pessoas irão participar. Portanto, é de suma importância que
todos confirmem sua presença no grupo do Whatsapp e na própria reunião (afirmando que
comparecerá ou não,  na próxima).  Ou seja,  se não puder  ir,  avisar  previamente para não
ficarmos com tempo ocioso no dia.

Também foi sugerido que, na assembléia do Dia PET, separem um tempo de fala a respeito dos
deveres de cada PET na comissão.

● Atividade com PET ProdBio

A comissão Mobiliza  PET decidiu  enviar  uma carta  para o PET ProdBio com o intuito  de,
primeiro: buscar contato e diminuir a distância e interação que existe entre a comissão e eles,
segundo; conversar sobre o ocorrido no Sudeste PET do ano passado, onde foi palco de um
ocorrido desagradável, que inclusive, foi debatido várias vezes nas reuniões da comissão. A
ideia não é acusá-los ou chegar atacando, nem cobrar, a princípio, um esclarecimento, mas
sim, uma conversa informal, um bate-papo acompanhado de café da manhã para discutirmos
de maneira saudável, um modo de integrá-los e o acontecimento.

Também foi sugerido debater uma maneira de custear a vinda do PET ProdBio, nem que fosse
uma vez por semestre, as reuniões, e uma forma alternativa de interagir com eles, como por
Skype, por exemplo.



Decidiu-se que a comissão deveria fazer uma lista de comidas e bebidas para levar,  e se
encontrar às 8:30, antes de começar o Dia PET, para se organizar.

● Reorganização dos encontros/Calendário

Foi decidido que as reuniões continuarão na sexta-feira, porém mais cedo, às 14h, e a cada 15
dias.

● Manual Mobiliza PET

Foi  discutido  uma  forma  de  criar  um  Manual  do  Mobiliza  PET para  direcionar  os  novos
integrantes da comissão e alinhar com o movimento social Mobiliza. Dessa forma, decidiu-se
que cada PET deveria pesquisar sobre a história do movimento e depois do Dia PET, uma
comissão deverá ser criada para cuidar disso. 

Na próxima reunião, o PET Educação Física irá trazer uma pessoa para falar da história do
PET.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

● Avaliação do Mobiliza PET
● Proposta de atividade com o PET ProdBio
● Reorganização dos encontros/Calendário
● Manual do Mobiliza PET

PRÓXIMA REUNIÃO: PET Cultura, dia 09 de março às 14h. 

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

PET Conexões Administração PET Conexões Cultura

PET Conexões Educação PET Conexões Licenciatura

PET Conexões ProdBio PET Economia

PET Educação Física PET Engenharia de Computação

PET Engenharia Elétrica PET Engenharia Mecânica



PET Matemática PET Psicologia

PET Serviço Social


