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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
ATA DA REUNIÃO DOS TUTORES DOS GRUPOS PET DA UFES
PET UFES (27-11-13)

ATA DA REUNIÃO DOS TUTORES DOS GRUPOS PET DA UFES,
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE 2013, ÀS DEZ
HORAS, NA SALA 119 DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, CAMPUS DE
GOIABEIRAS, VITÓRIA (ES), SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR
MAURICIO DE SOUZA SABADINI E COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES
TUTORES: PROFESSORES OMAR SCHNEIDER, ANDRÉ FERREIRA,
VALDETE CÔCO, ROBERTA LIMA GOMES, CLÁUDIO M. DA CUNHA, SILVIA
SALAZAR, APARECIDO J. CIRILLO, IGUATEMI RANGEL, GERALDO
SISQUINI, ROSA ELVIRA e MARIELCE TOSTA (pela internet).
Alguns informes foram feitos antes de se tratar dos pontos de pauta. São eles:
sobre os Anais do SUDESTE PET 2012: eles estão on line, faltando registro
ISBN sendo que haverá um contato com um representante da PROEX para
agilizar o processo de registro ISBN.
Foi feito uma inversão de ponto de pauta para que pudéssemos ouvir do prof
Omar seu relato sobre o ENAPET 2013. Neste sentido, a reunião começou
com a discussão sobre a aquisição dos equipamentos dos PET pela UFES.
1. SITUAÇÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UFES
Não há informações precisas sobre os equipamentos demandados pelos PET
para a administração central da UFES e nem mesmo se o procedimento para o
ano de 2014 será de fazer ou não um outro pedido. Em função disso, muitos
grupos estão com problemas de infraestrutura. Sugeriu-se como
encaminhamento que se procurasse informações sobre a lista de
equipamentos feita anteriormente bem como a indicação de como está a
tramitação do processo de aquisição dos materiais.
2. ENAPET 2013
Com a chegada do prof Omar, foi feito um relato do mesmo sobre o Encontro
Nacional dos PET. Sendo sua primeira participação no encontro nacional, o
referido professor disse que foi uma importante experiência para se ter uma
dimensão dos PET no âmbito nacional, com seus diferentes perfis, e destacou
que por se tratar de um evento político, é de fundamental importância a
participação pois trata-se da discussão de assuntos que estão em nosso
cotidiano e que marcarão o destino dos grupos PET no país. Indicou as
discussões sobre o custeio, sobre o Mobiliza PET em Brasília, dentre outros.
Sugere que solicitemos à PROGRAD/UFES a participação efetiva de tutores e
alunos. O próximo ENAPET será em Santa Maria (RS). A infraestrutura do
evento na UFPE (Recife-PE) foi avaliada como precária devido a problemas de
alojamento, insegurança, na apresentação dos pôsteres, falta de sinalização
das apresentações, sendo necessário avaliar o retorno a SBPC, pois assim se
viabiliza melhor infraestrutura. Destacou a participação do Sr. José Teixeira, da
PROEX/UFES, além de sugerir que alguém do CLAA/UFES também participe
do próximo evento. Destacou a dificuldade dos grupos em fazer a inscrição
devido à inexistência da verba de custeio. A profa Roberta sugeriu já prever a
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situação de atraso da bolsa para o próximo ENAPET 2014, destacando que o
evento é importante para a integração entre os PET e entre o próprio grupo,
sendo um espaço primordial de vivência e de discussão política.
3. SITUAÇÃO CUSTEIO 2013
O prof Cirillo sugere que se verifique o Manual da CAPES sobre Auxílio a
Pesquisa, Anexo da listagem dos itens que podem ser adquiridos. Sugere
também enviar a prestação de contas ao CLAA/UFES, estando atento para ver
a possibilidade de usar os recursos até 2014. A profa Roberta informou que
atualizará o wiki com informações sobre o custeio. O item foi finalizado com as
falas encaminhando para se aguardar a definição do SIGPET junto aos tutores.
4. JORNADA CIENTÍFICA
A Jornada Científica da UFES está acontecendo no campus Goiabeiras. O prof
Omar informou que o estande do PET está um pouco isolado. A profa Roberta
disse que o nosso estande não será avaliado como os outros, reforçando seu
caráter de amostra, sendo importante para a divulgação de nossos trabalhos.
Sugeriu-se avaliar o evento na próxima reunião dos tutores, com melhores
informações sobre a atividade. Destacou-se, finalmente, o avanço devido a
nossa participação na Jornada Científica da UFES.
5. DEMANDAS PARA 2014
A profa Valdete indicou que a participação dos (as) petianos (as) em eventos
deverá ser solicitada diretamente em cada Centro onde se localiza o PET. O
prof Cirillo informou que a PROEX continua a ajudar na liberação das verbas,
propondo que cada PET registre na PROEX seu projeto de extensão para
viabilizar seus pedidos de recursos. Os tutores firmaram seu posicionamento
de manter o compromisso de financiamento dos recursos para os PET,
indicando a necessidade de se fazer uma reunião de representantes dos
tutores junto ao PROGRAD/DAAE para fixar as demandas dos PET/UFES para
o próximo ano, bem como solicitar que a pró reitoria garanta a participação nos
eventos. Destacou-se também a necessidade de um técnico para ajudar na
organização do DAAE junto aos PET UFES. Como proposta de
encaminhamento, sugeriu-se solicitar reunião com a PROGRAD/DAAE
contando com a participação do interlocutor, da pró-reitora de graduação, do
pró-reitor de extensão, três representantes dos tutores (os escolhidos foram:
profa Valdete, prof Mauricio, prof André), um representante estudantil do CLAA
(Rayssa Deps). A reunião será solicitada através de Memorando a
PROGRAD/DAAE, estando o pedido de protocolo sob a responsabilidade do
prof Mauricio. Finalmente, a profa Marielce destacou que está com problemas
com o transporte para deslocamento de São Mateus.
Outro assunto destacado foi a publicação de uma Revista PET/UFES, sendo
que o prof Cirillo sugeriu 1 texto para cada grupo PET. A proposta inicial é a de
edição de dois números por ano, mas, para 2014, teríamos apenas um número,
sob formato livro, e depois passaríamos para a tiragem de dois exemplares, em
formato revista. Sugeriu-se que cada tutor deve levar a ideia para seu grupo.
Como proposta de encaminhamento, os profs Cirillo e Valdete ficaram com a
responsabilidade de definir o eixo editorial para a publicação de 2014.
Dia PET: destacou-se a importância do Dia PET como espaço de
confraternização, com objetivo de integração social entre os (as) petianos (as),
sendo também um espaço de planejamento, discussão de propostas e
autonomia para eles. Sugeriu-se também procurar outro espaço fora da UFES
para se realizar a atividade, sendo o evento feito em apenas um dia. Ao final da
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discussão, sugeriu-se a data de 25 janeiro 2015 (sábado), e cada tutor levaria
esta proposta para cada grupo avaliá-la. Após isso, deve-se levar ao InterPET
para ser discutido. A profa Silvia sugeriu também a importância de se retomar o
Espaço UFES.
Nada mais havendo a tratar, eu Mauricio de Souza Sabadini, lavrei a presente
ata, que vai por mim assinada.

MAURICIO DE SOUZA SABADINI
Tutor do PET-Economia/UFES

