1a. Reunião de Tutores PET UFES
01/abril de 2016  13h às 15h
Local: PET Eng. de Computação
Presentes
Profa. Roberta (Eng. de Computação), Profa. Rosa (Matemática), Profa. Marielce (ProdBio),
Prof. Fernando Menandro (Eng. Mecânica), Profa. Gilead Tavares (Psicologia), Prof.
Mauricio Sabadini (Economia), Wallastan Melo da Silva Jr (Petiano Eng. Elétrica), Profa.
Silvia Salazar (Serviço Social), Prof. Omar Schneider (Ed. Física), Prof. Helio Zanquetto
Filho (Administração), Prof. Iguatemi Santos (ConexoesEd).
Pontos de Pauta Discutidos
1. Participação dos Egressos em atividades PET UFES
 Silvia descreveu o exemplo da participação de uma Egressa (PET Educação), a
questão é se o egresso não estaria realizando o papel de petianos hoje ativos.
 Os tutores entendem a importância da participação dos egressos, mas que não pode
ser uma razão para que os demais ativos deixem suas responsabilidades.
 Ficou decidido durante a reunião que os grupos oficializem a participação de alunos,
inclusive egressos, nas comissões que envolvem PET UFES, principalmente no que
diz respeito à organização do SudestePET. Cada tutor deve discutir internamente no
seu grupo como deve ser a participação dos egressos, ressaltando sua importância,
mas ao mesmo tempo esclarecendo que o egresso deve ter um papel chave na
transferência do conhecimento, mas a execução das tarefas em si deve ser
prioritariamente por petianos ativos.
2. Livro PET UFES
 Comissão inicial era Valdete e Cirillo, depois entrou Mauricio (em 2015).
 Foi relatado o estado atual dos trabalhos. Apenas quatro arquivos foram enviados (a
confirmar com Valdete).
 Mauricio questiona se há ainda interesse dos tutores. Além disso, Mauricio relatou
uma outra experiencia com a fila da EDUFES, que atualmente tem durado vários
anos.
 Omar apontou que se houver recurso, teria como passar na frente, mas nesse caso
a PROGRAD/PROEX teriam que apoiar financeiramente.
 Após cada tutores colocar sua opinião, decidiuse manter a atividade com novo
prazo de entrega dos textos: 30 agosto 2016.
 Os tutores solicitarão à Valdete a lista com os grupos que já encaminharam seus
documentos.
 Foi definida a nova comissão para a atividade: Omar, Mauricio, Fernando.
 Omar e Fernando levarão para o CLAA a verificação do interesse da
PROGRAD/PROEX formalmente, no intuito de dividir os custos com o Custeio dos
Grupos, verificando se é possível utilizar o custeio dos grupos para a impressão do
livro.

3. Tutorial WikiPET
 Roberta apresentou o Wiki e ilustrou como os tutores podem realizar as edições. Foi
reforçada a importância de cada Tutor fazer sua contribuição, principalmente os
novos integrantes.
 Os tutores que estiverem sem acesso devem mandar um email para
petengcomp@inf.ufes.br
solicitando uma nova conta (o sistema atualmente não
consegue recuperar a senha antiga).
4. Trocas de tutores  6 anos de tutoria
 Há um movimento nacional para tentar modificar essa regra dos 6 anos (por meio de
abaixo assinado e CENAPET).
 Mauricio ressalta os prejuízos da rotatividade compulsória, em julho a previsão é que
saiam 53% dos tutores no país. Segundo uma pesquisa divulgada na lista nacional,
já há uma rotatividade natural.
 Omar relatou o problema ocorrido em 2013 com a Educação Física em que o
Departamento criou regra própria para a rotatividade do Tutor. Essa regra foi
temporariamente derrubada na última avaliação. Mas o CLAA pretende, sob
orientação da PROGRAD, definir como nova regra a rotatividade em 3 anos.
Marielce ressaltou que o CLAA pretende marcar uma reunião 30 de junho com todos
os tutores.
 Fernando e Omar levarão uma solicitação de agenda com o CLAA para uma reunião
extraordinária ainda em abril com o ponto de pauta “Rotatividade de Tutores”. Para a
reunião, Mauricio levará o resultado das pesquisas sobre Rotatividade divulgadas na
lista de Tutores PET Brasil.
5. Processo seletivo de Tutor
 Mauricio coloca a preocupação com o impacto da rotatividade nos processos
seletivos, pois envolve recursos, burocracias e tempo. Necessidade de discutir o
assunto, passando pelas normas até os componentes da banca, já que envolve
tutores e com isso mais tempo é gasto.
 Marielce sugere uma revisão coletiva em cima das normas atuais do Edital de
Seleção, de forma que os Tutores possam colocar com propostas de melhorias.
 Silvia solicitou uma reforma urgente da pontuação do memorial e do plano de
trabalho apresentado pelo candidato.
 Marielce e Silvia enviarão as normas e as sugestões da ultima comissão de seleção
de tutor.
6. SudestePET 2017
 Dia 12 de maio, Itamar vai convocar todos os tutores para a reunião do CLAA o
SudestePET.
 O ponto será discutido na próxima reunião de tutores.
7. Próxima reunião de Tutores
 14/abril

