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DATA: 03 de Agosto de 2018  

INÍCIO DA REUNIÃO:  14 horas e 15 minutos. 

LOCAL: PET Conexões Cultura, CEMUNI I. 

PARTICIPANTES: PET Educação, PET Licenciaturas, PET Serviço Social, PET 

Administração, PET Cultura, PET Educação Física, PET Matemática, PET Elétrica, PET 

Economia.  

AUSENTE JUSTIFICADO: PET Engenharia Mecânica, PET ProdBio. 

INFORMES:  

• PET Educação: Bianca informou sua saída da comissão e apresentou as novas 

representantes doo PET educação, as petianas Danieli e Aline. 

• PET Serviço social: Natália informou sus saída comissão mobiliza, através de 

uma leitura deixou reflexões para o grupo e agradeceu o período de permanência 

na comissão ao longo de 1 ano e meio, a mesma anunciou a entrada da petiana 

Francislaine.  

• PET Serviço Social: Chamado do mobiliza para o evento Dia de luta contra a 

BNCC (10/08/2018), convidando todos os PET UFES. Ficou acordado que a 

Isadora do PET Economia fará a arte e Natália do PET Serviço social o texto 

para divulgação. 

 

PONTOS DE PAUTA:  

• REPASSES ENAPET 

Pré ENAPET: Algumas pessoas da comissão que estiveram presentes no Pré ENAPET, 

avaliaram este encontro apontando falhas nas discussões das propostas e pouca presença 

dos petianos. Outras deram avaliação positiva das divisões do PET UFES para os GDT’S 

e um bom aproveitamento de debates por essa estrutura, que permitiu representatividade 

nos diversos GDTs.  

ENAPET: Inicialmente foi levantada a questão de que para o próximo evento haja uma 

mobilização para cobrar da UFES o dinheiro para os pedágios estaduais, visto que durante 

o trajeto as petianas e petianos tiveram que contribuir para o pagamento desses pedágios 



estaduais, o que evidencia que a universidade cede o ônibus sem a garantia total da 

isenção de custos.  

Foi a pontado na fala da maioria alguns problemas na organização do evento, como de 

transporte e alojamento. Pouco diálogo entre a CO e os participantes do evento, 

concordou-se que deveria haver uma conversa aberta entre os participantes sobre as 

dificuldades que a comissão estava passando desde o começo do evento, para ficar nítido 

e evitar problemas posteriores. 

Outros questionamentos foram discutidos, tais como: o ônibus sair antes da assembleia 

acaba; alguns PET se omitirem na votação e pouca representação dos tutores. Feitos esses 

apontamentos foi sugerido um debate sobre a importância do evento e sobre a 

importância do voto e das deliberações que foram postas.  

Para finalização da avaliação, foi discutido o descontentamento com o representante 

nacional do Mobiliza PET, que representará a Região Sudeste. A oposição se deve ao 

fato das pautas deste representante não abrangerem o que o PET UFES já vem propondo, 

sobre o regime injusto de votação e da maior parte das representações dos anos anteriores 

serem de São Paulo e não haver um histórico de ações consolidadas, além do mais, a 

região sudeste é composta por quatro estados, e dois deles ( ES e MG) não concordam 

com essa representatividade. Desse modo discutiu-se as posições e ações de propostas 

que PET UFES deverá tomar com relação a essa questão, desde a proposta de oposição, 

de emissão de nota de repúdio, ou de um mandato em conjunto com SP, no entanto ficou 

decidido que os representantes do ES aguardem a primeira reunião da comissão do 

Sudeste para que a partir de então sejam tomados os primeiros passo em conjunto com 

as (os) integrantes da comissão do PET UFES.  

Foi aprovada a realização de um evento Pós ENAPET para todo o PET UFES no intuito 

discutir com petianas e petianos, tutoras e tutores e o CLAA as deliberações e o evento 

como um todo. A indicação de data foi para a primeira semana de setembro, com 

preferência ao dia 3 (segunda feira), os PET deverão informar a disponibilidade aos 

representantes do mobiliza e interpet o mais rápido possível.  

• PET INTINERANTE  

Confirmar com o PET ProdBio uma data em setembro para realização do evento em São 

Matheus, assim como o eixo temático e a indicação de palestrantes. Foi sugerido a 

participação de petianos para compor a mesa. Proposta levantadas pela comissão durante 

a reunião: conjuntura educacional; cortes de verbas de incentivo a pesquisa devido aos 

ataques sofridos constantemente neste governo golpista e ameaça à permanência de 

estudantes na universidade devido ao corte de bolsas.  

Os acertos finais se darão após a resposta do PET ProdBio, para aas questões citadas 

acima. 

O PET Cultura fará o processo para solicitação do ônibus para o evento. 

Sugestão de lanche para o evento, como café e biscoitos. 

 



Próximos pontos de pauta: 

 

• PESQUISA LGBT  

 

• ATO PELA EDUCAÇÃO  

• CONJUNTURA EDUCACIONAL  

• BALANÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE 

• CRONONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE  

• REPRESENTAÇÃO DO CLAA 

• DIRETRIZES E RESUMO MOBILIZA PET 

Próximo encontro: PET Matemática (17/08/2018). 

Sem mais a declarar às 16h23min, lavro esta ATA:  

  

___________________________________ __________________________________  

 PET Administração  PET Conexões Cultura  

  

___________________________________ __________________________________  

 PET Conexões Educação  PET Conexões Licenciaturas 

  

___________________________________ __________________________________  

 PET Economia  PET Educação Física 

  

___________________________________ __________________________________  

 PET Engenharia Elétrica PET Matemática  

  

___________________________________   

                      PET Serviço Social 

 

  

 


