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DATA: 24 de Agosto de 2018 
 
INÍCIO DA REUNIÃO:  14 horas e 17 minutos. 
 
LOCAL: PET Matemática, IC 1. 
 
PARTICIPANTES:  PET  Educação,  PET  Licenciaturas, PET Administração, PET 
Cultura,  PET Matemática, PET Elétrica, PET Economia. PET Engenharia da 
Computação, PET Engenharia Mecânica, PET Prodbio 
 
AUSENTE JUSTIFICADO: PET Educação Física. 
 
INFORMES: O petiano Diego, do PET Cultura, saiu do Mobiliza PET e a nova 
representante será a petiana Mayra. O petiano egresso Victor não poderá 
contemplar com a fala no PET itinerante, o PET Licenciaturas informou que vai 
realizar o evento “Docência em foco” a ocorrer no dia 30/08 às 14 horas no PET 
Licenciaturas. 
 
 
  
PONTOS DE PAUTA: 
 

 AVALIAÇÃO DO ATO DO DIA 10/08: O PET Economia relata de pouca 
adesão dos outros PET’s ao ato, alegando que só participaram três grupos 
PET. O PET Cultura reforça a fala do PET economia e, além disso, relata 
que os petianos não se pronuciaram a respeito do movimento nos grupos 
nas redes sociais e esperam que haja uma maior interação entre os grupos 
PET. O PET Mecânica se pronuncia quanto a sua falta, justificando sua 
ausência por conta de falta de tempo devido a outras atividades 
acadêmicas.  
 

 PET ITINERANTE: O PET Prodbio informou que até o momento não 
conseguiram alguém que possa palestrar. Porém, ficou sugerido que caso 
não conseguissem alguém para falar, ocorresse uma roda de conversa. 
Caso o pedido do ônibus que foi solicitado não seja atendido a alternativa 
é que o evento ocorra no campus de Goiabeiras. O PET Economia se  
prontificou a fazer a arte do evento. 
 

 PÓS ENAPET: O pós enapet ocorrerá no dia 03 de setembro das 14 ás 17 
horas no anfiteatro II, visto que não poderia ocorrer nos dias 25 ou 27 de 
Agosto. O PET Cultura e o PET economia vão se reunir na próxima 
segunda-feira (27/08/18) para decidir o cronograma do evento, lembrando 
que o envio de sugestões de temas se encerra hoje (24/08). 

 



•    ATO PELA EDUCAÇÃO: Foi avaliado.  
 
•    BALANÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE: O PET Economia se pronunciou 
avaliando que em ralação ao semestre passado houve uma maior integração 
entre os participantes da comissão, além disso que o mobiliza conseguiu abordar 
bem o tema educação, porém houve uma deficiência com os temas LGBT e de 
ações afirmativas. Foi acentuado que o cinepet necessita de uma melhor 
execução, tendo em vista que não atingiu todos os objetivos.  
 
 
•    REPRESENTAÇÃO DO CLAA: Já foi resolvida a situação.  
 
•    DIRETRIZES E RESUMO MOBILIZA PET: Foi acertado que o resumo seria 
trazido na próxima reunião, já que o mesmo se encontra escrito. 
 
 
 
Pontos de Pauta da próxima reunião: 
 
•    CRONONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE: 
•    CONJUNTURA EDUCACIONAL: 
•    POS ENAPET: 
•    PET ITINERANTE: 
•    PESQUISA LGBT: 
 
 
 
Próximo encontro: Na sala do PET Serviço Social.  
Sem mais a declarar às 16h00min, lavro esta ATA: 
 
 
 
 
 

 
PET Administração                                      PET Conexões Cultura 

 
 

 
PET Conexões Educação                             PET Conexões Licenciaturas 

 
 

 
PET Economia                                           PET Engenharia Mecânica 

 
 

 
PET Engenharia Elétrica                                       PET Matemática 

 
 

 
       PET Engenharia da Computação 


