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DATA: 28/09/2018 
INÍCIO DA REUNIÃO: 14 horas e 15 minutos. 
LOCAL: PET Cultura, Cemuni I. 
  
PARTICIPANTES: PET Economia, PET Matemática, PET Conexões Educação,        
PET Serviço Social, PET Conexões Licenciaturas, PET Computação, PET         
Elétrica, PET Conexões Cultura, PET Administração, PET Educação Física, PET          
Mecânica 
Informes: 
PET Economia: Sugestão de GDT do Mobiliza para o Dia PET. 
  
Pontos de pauta: 

-Pet itinerante: 

PET Cultura entrou em contato com a Simone, professora de São Mateus, e ela não               

poderá participar do evento. 

Organização para roda de conversa (Elaboração da ementa) – Paloma, Karen e Fran             

(Propor organização em conjunto com a Barbara - PET ProdBio) 

Consultar ao CLAA sobre a possibilidade de mudança de nomes na listagem do             

ônibus, pois algumas pessoas não poderão ir. A Giany havia informado sobre a             

possibilidade do ônibus não ser liberado caso 25% dos petianos desistissem de ir.  

-Pesquisa LGBT: 

Foi feita a leitura do documento com propostas de perguntas para a pesquisa LGBT. O               

formulário foi aprovado pelos PETs presentes na reunião, com algumas ressalvas que            

deverão ser feitas, como, adicionar um espaço para expressão artística e o outro que              

sinalize a autorização e a ciência de que os resultados dos formulários serão usados              

para futuros trabalhos feitos pelo Mobiliza ou por petianos. 



Foram apresentados novos representantes para ajudar a comissão da pesquisa LGBT           

- Diego, Bianca, Leticia (PET Cultura).  

Cada representante do mobiliza se propõe a entregar o formulário (imprimir) e se             

responsabiliza pelas respostas dos petianos nos seus respectivos  PETs. 

Foi aprovada a criação de um email do MobilizaPET para compartilhar o arquivo da              

pesquisa, a cargo do PET Matematica  

- Intervendo: 

Frase do cartaz central para o evento – “A nossa luta é todo dia: não à violência contra                  

mulher”. 

Dia 8 de outubro data para os PET colocarem os cartazes/fotos/intervenções nos            

respectivos lugares escolhidos. 

Onofre e passarela – PET Matemática e PET Educação 

CT – PET Engenharias 

RU – PET Licenciaturas 

CENTRO DE LINGUAS – PET Mecânica  

CEFD – PET Educação Física 

CINEMA – PET Cultura 

CENTRO DE ARTES – PET Cultura 

PRODBIO – PET ProdBio 

CCJE – ECONOMIA, PET Administração 

DCE – PET Serviço Social 

 

- Lanche:  

Foi acordado que a cada reunião três PET fiquem responsáveis pelo lanche. 

Trio de PETS para o lanche da próxima reunião – PET Matemática, PET Educação e               

PET Licenciaturas. 

 



-Reunião Mobiliza PET Regional 

A comissão regional do mobiliza acordou em fazer uma reunião no dia 30/09/2018             

para tratar dos assuntos pertinentes ao mobiliza e as respectivas atividades que os             

representantes locais estão fazendo. Foi decidido que seria pertinente apresentar as           

ações do PET UFES. (Karen e Matheus) 

 

- Sugestão GDT Dia PET e Sudeste PET 

Mobiliza PET propõe a condução do GDT Mobiliza PET no dia PET. Para tratar dos               

pontos necessários que cabem ao Mobiliza. 

 

-Comissão de cotas 

Cabia ao Interpet organizar a comissão de ações afirmativas e também ao mobiliza             

devido às discussões e lutas pautadas que o Mobiliza se propõe a discutir. Porém uma               

reunião foi conduzida por apenas duas petianas e pela Cláudia para retomar esse             

ponto para o PET UFES, inicialmente a reunião não foi amplamente divulgada ao PET              

UFES e nem ao representantes discentes do CLAA,os repasse só foram feitos após             

essa reunião. 

Também foi proposto que seria necessário uma comissão para propor as discussões            

sobre as ações afirmativas. Para uma futura reunião de discussão propõem-se 2            

representantes do CLAA e dois petianos. Mas a Comissão MobilizaPET decidiu por            

pedir mais um representante discente para compor a referida comissão.. 

O Mobiliza propõe um diálogo com a Claudia para questionar as atitudes que o CLAA               

vem reproduzindo e propor uma conversa com a mesma para tratar a horizontalidade.             

Também pedir ATAS, um padrão para respaldos de reuniões e para um processo mais              

democrático. 

Foram escolhidas as petianas Karen (PET Cultura) e Francislane (PET Serviço Social)            

como representantes do mobiliza PET 

 

- Conjuntura Educacional:  



O PET Cultura fez uma dinâmica em que propostas educacionais dos candidatos à             

presidência do Brasil foram expostas e discutidas. Foram 10 candidatos e 1 slide para              

cada, em que os nomes só foram expostos depois de todas as propostas analisadas,              

para não ter interferência de nomes e partidos. A experiência foi bem interessante,             

pois durante o primeiro semestre de 2018 o Mobiliza já vinha discutindo sobre a              

Conjuntura Educacional, abrindo o entendimento para propostas e situações que serão           

interessantes ou não para a educação do país. 

 

Próxima reunião: PET CULTURA (28/09). 

Pontos de pauta da próxima reunião: 

-Pet itinerante;  

-Pesquisa lgbt; 

- Avaliação Intervendo; 

- Conjuntura educacional; 

- Lanche 

Sem mais a declarar, às 16h35min, lavro esta ata: 

 

_________________________  

_________________________ 

               PET Economia PET Administração 

 

_________________________  

_________________________ 

            PET Educação     PET Engenharia da computação 

 

_________________________  

_________________________ 

           PET Mecânica  PET Elétrica 

 

_________________________  

_________________________ 

               PET Cultura           PET Licenciaturas 

 

_________________________  



_________________________ 

          PET Educação Física                            PET Serviço Social. 

__________________________ 

              PET Matemática 

 

 


