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ATA DA REUNIÃO DE TUTORES PET, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2012
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quinze horas, reuniu-se na sala
do PET Matemática o grupo de Tutores PET da UFES, sob a presidência da professora
Roberta Lima Gomes e a presença dos seguintes membros: Aparecido José Cirillo, Geraldo
Rossoni Sisquini, Julia Schaetzle Wrobel, Rafael da Silveira Gomes, Silvia Salazar, Valdete
Côco. As bolsistas Amiris de Paula Serdeira e Maria Eduarda Erlacher de Figueiredo
representaram o Tutor do PET Economia. Os Grupos PET Educação Física, Engenharia
Elétrica e Conexões – Licenciatura não mandaram representantes.
Primeiro ponto de pauta: Informes da Reunião do CLA. A Tutora Roberta informou sobre
os principais assuntos tratados na reunião do CLA, a saber: Solicitação do DAAE a
participação em eventos e compra de material permanente, encaminhamentos da CENAPET
no último ENAPET, Edital PET 2012, alteração do calendário de visitas de representantes do
CLA aos grupos para a 2ª e 3ª semanas de aula de 2012.2, abertura da seleção para Tutor no
PET-Economia. 2º ponto de pauta: Anais do Sudeste PET. O Tutor Rafael propõe a
contratação de serviço de editoração e revisão dos artigos. Todos estão de acordo e uma
consulta será feita ao Tutor Iguatemi sobre a possibilidade de uso de verba para isso. A Tutora
Julia informa que os Tutores Sisquini, André e Iguatemi ainda não enviaram suas revisões de
resumos e os tutores solicitam que novo email de cobrança seja enviado. 3º ponto de pauta:
InterPET. A Tutora Julia questiona a falta de memória do InterPET. Como exemplo, cita a
discussão do Espaço Ufes para o ano de 2012. A Tutora Roberta reafirma que foi decidido em
reunião de tutores que em função da alta demanda do SudestePET, as únicas atividades
conjuntas em 2012 seriam a feira de cursos, o Dia PET e o próprio SudestePET. A Tutora
Roberta propõe que as atas do InterPET sejam disponibilizadas no site do PET. Todos de
acordo. 4º ponto de pauta: Relação entre PET e Estágio. A Tutora Valdete questiona sobre
a relação PET e estágio. A Tutora Roberta informa que o que está nas resoluções é que não
pode haver acúmulo de bolsas, não há nada especificado sobre estágio (se a remuneração do
estágio for bolsa, então não é permitido). 5º ponto de pauta: Informes da última reunião da
CENAPET com a SESu. A Tutora Roberta informou que a CENAPET entregou dois
documentos à SESu, uma carta sobre a avaliação dos Grupos e uma moção para que a SESu
considere as discussões no ENAPET sobre Custeio. Comentou ainda que a partir de 2013 a
forma de custeio vai mudar para algo mais simples, possivelmente com prestação de contas
via SigPet. Sobre o custeio atual, o Lucas (SESu) informou que todos os problemas com
custeio já estão mapeados e que não foram divulgados publicamente para não expor tutores
com problemas. A Sesu está estudando uma maneira de evidenciar o problema diretamente
para cada tutor via SigPet. Sobre a Portaria 976, a minuta de nova portaria baseada nas
discussões dos dois últimos anos foi entregue à Sesu. Um novo Manual de Orientações
Básicas também está em fase de elaboração. Por fim, foi reforçada a necessidade de um
seminário sobre avaliação com a Sesu, para definir regras de avaliação dos grupos. A tutora
Roberta informou que todas essas notícias estão no Blog da CENAPET,
http://cenapet.adm.feis.unesp.br/. 6º ponto de pauta: divulgação de atividades no Informa.
A proposta aprovada é que o PET tenha um espaço fixo, uma vez por mês. Os jornalistas vão
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ao Grupo e serão responsáveis pela matéria publicada, não ficando o PET com essa
responsabilidade. Ficou decidido que essa idéia entrará em vigor no próximo mês (novembro)
com o PET-Cultura e em Dezembro será a vez do PET-Matemática. Para o próximo ano, o
InterPET deverá elaborar um calendário até o final do semestre. O próximo passo é uma
reunião da Tutora Roberta e do Tutor Cirillo com os responsáveis pelo Informa. 7º ponto de
pauta: Jornadas. O Seminário Conexões passa a ser discutido como atividade integrada ao
Dia PET. O formato do Dia PET será discutido eletronicamente. Nada mais havendo a tratar,
eu Julia Schaetzle Wrobel lavrei a presente ata, que assino após ser lida e aprovada pelos
demais membros presentes.

