
 

Mobiliza PET 

REUNIÃO EXTRAODINÁRIA  

DATA: 13 de abril de 2018.  

INÍCIO DA REUNIÃO: As 15h15min. 

LOCAL: Sala 07, Centro de Educação Física, segundo andar.   

PARTICIPANTES: PET Conexões Cultura, PET Economia, PET Conexões 

Educação, PET Educação Física, PET Engenharia da Computação, PET 

Engenharia Mecânica, PET Serviço Social, PET Matemática, PET Conexões 

Licenciatura e PET Engenharia Elétrica. 

AUSENTE JUSTIFICADO: PET ProdBio, PET Psicologia. 

INFORMES: 

 O PET Economia informa que um dos representantes não pode 

comparecer por motivos pessoais, como tinha sido informado na reunião 

anterior.   

 O PET Computação informa a troca de representante. 

 Os PET Computação e PET Elétrica informam a necessidade da 

produção de um texto/resumo sobre o que é o mobiliza, para ser 

postado no site PET UFES. Sendo assim, foi deliberado um ponto de 

pauta para a próxima reunião, onde será organizado esse texto/resumo.  

 

PONTOS DE PAUTA: 

 Organização do seminário sobre Conjuntura Educacional 

As três professoras convidadas para o Seminário confirmaram presença.  

Sendo assim, a mesa será composta por: Rosemeire dos Santos Britto 
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(Educação), Maria Amélia Dalvi (Letras) e a Tutora Juliana Melim (Serviço 

Social). 

Sobre a estrutura do seminário, foi confirmado que ocorrerá no auditório 

do Cefd (Centro de Educação Física e Desportos), dia 20/04/2018, das 

14h30min até as 17h30min, entretanto, foi definido que a comissão Mobiliza 

PET deverá junto com as professoras chegar as 14h, além de estabelecer um 

teto de 15 minutos para o inicio do seminário,15h45min.  

Acerca da programação foi definido que a abertura terá 10 minutos, o 

tempo de fala, de cada professora, será de 30 minutos, enquanto o debate terá 

duração de 1 hora, sendo composto por 3 ou 4 blocos com 3 perguntas cada, 

tendo essas perguntas o limite máximo de 2 minutos.  

A mesa será mediada pelos representantes da comissão mobiliza PET, 

do PET Educação, sendo eles o Rhuan e a Bianca. Os registros fotográficos 

serão realizados pela Paloma do PET Educação Física (EF), as mídias (slide) 

será responsabilidade da Jéssica do PET Cultura, enquanto a lista de 

presença, composta por nome e e-mail dos participantes, será de 

responsabilidade do Alan, PET Matemática. Essa lista para além da presença 

será utilizada na produção dos certificados. A Bianca, PET Educação, ficou 

responsável de comunicar a sua tutora, objetivando a produção desses 

certificados tanto para os participantes quanto para os professores. Durante o 

seminário como apoio terão os membros do PET EF e o Alan do PET 

Matemática. Foi definido que durante o encerramento será realizada a leitura 

da nota de repúdio ao tutor do PET psicologia.  

Acerca da divulgação do seminário, o PET Mecânica se disponibilizou 

para produzir um cartaz de divulgação, tendo como prazo até o dia 16/04. É 

responsabilidade de todos os PET divulgarem em suas mídias sociais. 

Também foi solicitado que cada PET entre em contato com a coordenação de 

seu curso para que a divulgação seja realizada pelo portal do aluno, visto que o 

seminário é aberto para a graduação. O representante do PET Cultura, Diego, 

se responsabilizou em entrar em contato com a PROGRAD, objetivando que 

também ocorra a divulgação por eles.   



 Durante o seminário ocorrerá uma manifestação visual acerca da 

temática “Conjuntura Educacional e os Desmontes da Educação Pública”, 

sendo assim, cada PET ficou responsável em levar um cartaz podendo conter: 

Dados, notícia, grito de ordem, denuncia, entre outras manifestações.  

  

 Sudeste PET 

O PET Serviço Social propõe a criação de uma reunião com os petianos 

que participarão do Sudeste PET, com o objetivo de discutir os GDTs e 

propostas para serem levadas para os mesmos. A data sugerida, da reunião, 

foi o dia 24/04 (terça-feira) às 14h. A confirmação da presença dos 

participantes deverá ser enviada pelo grupo da comissão do Mobiliza PET. A 

Comissão também solicita que esses pontos sejam discutidos previamente a 

reunião pelos grupos PET.  

 Deliberações do InterPET para o Mobiliza 

Foi deliberado pelo InterPET uma reunião com as duas comissões           

(Mobiliza PET e InterPET), no PET psicologia, no dia 17/04 às 17h. No entanto, 

objetiva-se debater/discutir e criar uma comissão de inserção de cotas no PET, 

além de discutir os pontos em comum, para as duas comissões, deliberados no 

dia PET. 

A partir dessa necessidade de uma reunião acerca da temática de 

inserção de cotas no PET, o PET Serviço Social sugeriu a criação de uma 

oficina para construir propostas ranqueamento. Essa oficina seria organizada 

pelo mobiliza, sendo assim foi deliberado um ponto de pauta sobre essas 

questões para a próxima reunião.  

 O InterPET em sua última reunião, deliberou que o PET Itinerante do 

semestre 2018/1 fosse realizado em conjunto com o Mobiliza PET. Entretanto, 

de acordo com o cronograma da Comissão Mobiliza PET, é inviável a 

realização pela comissão no primeiro Semestre. Sendo assim, apresentamos a 

proposta que o PET Itinerante organizado pelo Mobiliza, ocorra em São 

Mateus, em Setembro.  



 

 PET Psicologia 

Foi discutida a questão do PET Psicologia  

 

 Notas de esclarecimento com o PET ProdBio, e de Repúdio ao 

Tutor do  PET Psicologia . 

A versão final da Nota de esclarecimento com PET Prodbio foi decidida, 

e será enviada ao PET UFES, em anexo junto com a ATA dessa Reunião. É de 

responsabilidade dos representantes da comissão lerem as duas notas em 

seus respectivos PET.  

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

 CinePET – Educação Física; 

 Desenvolver um resumo do que é o mobiliza; 

 Oficina - propostas ranqueamento; 

 Avaliação do Seminário; 

 Avaliação da reunião sobre Sudeste PET; 

 PET Psi; 

 Conjuntura Educacional; 

 Diretrizes do Mobiliza. 

 

PROXIMA REUNIÃO: Dia 27/04 no PET Engenharia da Computação às 14h. 

 

 

 

 

 



Sem mais a declarar, às 17:45, lavro esta ata: 

 

 

____________________________ 

PET Conexões Educação 

 

____________________________ 

PET Matemática 

 

____________________________ 

PET Engenharia Elétrica 

 

____________________________ 

PET Educação Física 

 

____________________________ 

PET Economia 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

PET Serviço Social 

 

____________________________ 

PET Engenharia da Computação 

 

____________________________ 

PET Engenharia Mecânica 

 

____________________________ 

PET Conexões Cultura 

 

____________________________ 

PET Conexões Licenciaturas 

 


