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Mobiliza PET

DATA: 09 de Março de 2018.

INICIO DA REUNIÃO: 14horas e 15 minutos.

LOCAL: Sala do PET Conexões Cultura

PARTICIPANTES: PET  Conexões  Administração,  PET  Conexões  Cultura,  PET
Economia,  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Engenharia  da
Computação, PET Engenharia Mecânica, PET Matemática e PET Serviço Social.

AUSENTES: PET Conexões Educação, PET Conexões Licenciatura.

Ausentes Justificados: PET Psicologia, PET ProdBio.

INFORMES:

  O representante do PET Engenharia Elétrica solicitou o restante da lista

do PET Itinerante para poder finalizar os certificados e também pediu o
nome completo dos palestrantes do evento.

 Um dos representantes do PET Engenharia da Computação declarou

sua saída da comissão pois as reuniões estão ocorrendo no horário de
aula  dele,  em  seguida  apresentou  o  seu  sucessor  na  comissão  do
mobiliza. 

PONTOS DE PAUTA:

 Avaliação do Mobiliza PET

 O PET Ed. Física disse que o ano foi muito corrido, mas que acreditam

que os objetivos foram alcançados, declararam que o grupo teve poucos
grupos de estudo, disse que faltou discursões sobre os cortes/atrasos da
bolsa e sobre outros assuntos de demanda estudantil.

 O PET Matemática disse  que o aproveitamento  foi  positivo,  contudo,

faltou demandar mais  tempo para os  grupos de estudo,  assim como
trabalhar outros temas.

 O PET Economia disse que gostou as atividades agradáveis.



 O PET Serviço  Social  disse  que no início  do  grupo ouve uma certa

dificuldade de diálogo,  mas que essa dificuldade já foi  superada, por
meio das integrações e mudanças no grupo. 

 Propostas  ponto  um:  Envio  das  atas  tanto  pelo  Grupo do Whatsapp

como pelo e-mail. 

 Proposta de Atividade com o PET ProdBio

 Foi realizada uma reunião no segundo dia do Dia Pet, no período da

manhã em conjunto com o PET ProdBio, onde, tirou-se primeiramente
um momento de fala na assembleia do Dia PET para esclarecimento
sobre o assédio que ocorreu durante o sudeste Pet, por parte de um
integrante  do  PET ProdBio  à  uma Petiana  do  Conexões  Educação;
durante a fala os mesmos repudiaram tal atitude e esclareceram não ter
conhecimento sobre o fato até dois dias antes ao Dia PET. 

 Como segundo momento foi  tirada uma comissão que irá redigir  em

parceria com o PET ProdBio uma nota esclarecimento e manifestação
sobre o ocorrido que será composta por, Natalia (PET. Serviço Social)
Alan (PET Matemática), Mateus (PET Economia).

 Obs; em aberto o representante do PET ProdBio

 Reorganização do encontros/Calendário

 Foi combinado que todos os PET’s levassem o calendário de atividades

referentes ao seu grupo PET para que possamos ter  uma noção de
quais  datas  seriam  mais  viáveis  para  os  eventos  organizados  pelo
mobiliza.

 Manual do Mobiliza

 Para  contribuir  com a elaboração  do  MOB do  mobiliza,  ocorreu  um

momento de fala  do petiano egresso do PET Educação Física Jean
Freitas, sobre o histórico do mobiliza, visto que o mesmo, tem como
tema de sua dissertação do mestrado a história do programa PET. Jean
trouxe contribuições acerca do papel do mobiliza, do seu contexto de
formação e a provocação de levar o grupo a pensar em uma identidade
própria,  enquanto  uma  comissão  que  representa  e  luta  pela
permanência dos grupos PET.



 Foi tirada uma comissão para a escrita do MOB mobiliza PET, que será

composta, pelos seguintes petianos: Daniel e Paloma (PET Ed. Física),
Natália (PET Serviço Social), Karen (PET Conexões Cultura).

OBS:  Foi  sugerido  o  nome  de  Isadora  do  PET  economia  como
componente, aguardando confirmação da mesma sobre aceitar compor
a comissão. 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Cronograma do mobiliza
 Momento de fala da Petiana Egressa da Economia
 Início da Elaboração do MOB

PROXIMA REUNIÃO: Pet Economia, dia 23 de março as 14h.

Sem mais a declarar, às 16h03min, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

          PET Engenharia Elétrica                                         PET Educação Física

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Mecânica



____________________________                   ____________________________        

     PET  Conexões Cultura                                   PET Licenciaturas


