
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

AV. FERNANDO FERRARI 514 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS 

29060-900 – VITÓRIA - ES - BRASIL 

 

DATA: 31 de Agosto de 2018. 

INÍCIO DA REUNIÃO: 14 horas e 40 minutos. 

LOCAL: PET Serviço Social, CCJE. 

  

PARTICIPANTES: PET Economia, PET Educação, PET Mecânica, PET Administração, PET Engenharia da 

Computação, PET Cultura, PET Licenciaturas, PET Elétrica, PET Educação Física e PET Serviço Social. 

 

Informes: 

PET Economia: Está esperando dados da Karen do PET Cultura para fazer a arte do PET itinerante. 

PET Cultura: Deu repasses e avaliação da I Conferência de Ações Afirmativas da UFES: Analisou que 

houve equívocos na divulgação, pois a organização não disse que mesmo sem inscrição os 

interessados poderiam participar inclusive nas discussões e votações em propostas. Ressaltou que 

tiveram várias propostas aprovadas hoje em assembleia. Informou que tiveram poucas pessoas do 

PET no evento, mas que puderam contribuir bastante e destacou a importância desse espaço. 

PET Economia: Reforçou que este foi um espaço muito rico pelo contato com os diversos grupos 

identitários, suas manifestações. Disse que as propostas foram muito boas, para a evolução da 

permanência desses grupos na universidade. 

PET Educação Física: Informou que a Brunella entrou no Mobiliza no lugar do Daniel. 

 

Pontos de pauta: 

•    PET ITINERANTE:  

•    PESQUISA LGBT: 

•    PÓS ENAPET:  

•    PET SERVIÇO SOCIAL: 

•    CONJUNTURA EDUCACIONAL:  

•    CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE:  

 

1- PET Itinerante: 

PET Cultura: A professora Simone, sugestão para palestrar no evento, ainda não confirmou a 

participação no Pet itinerante. A Giany da Prograd informou que não tem motorista e pode ser que 



não seja possível viabilizar ônibus para este dia (12 de setembro), porque se esta questão for 

resolvida os pedidos anteriores serão primeiramente atendidos. 

 

PET Educação: Já conversaram com o PET ProdBio e já foi firmado uma possível data se for 

necessário acontecer o Pet itinerante aqui em Vitória, para o dia 01 de outubro. 

 

Decidimos fazer a arte sem nome dos palestrantes e com o lugar e a data como se fosse em São 

Mateus (12 de setembro, no auditório da biblioteca), com o tema “Conjuntura educacional: 

sucateamento da pesquisa e corte das bolsas acadêmicas”. Caso o ônibus não dê certo, será 

divulgada uma nova arte corrigida. Deliberamos já deixar reservado algum auditório aqui em 

Goiabeiras para o dia 01 de outubro. 

 

PET Cultura: Informaram que o PET ProdBio disse sobre a importância de nós irmos em São Mateus, 

conhecermos o PET deles, fazermos uma roda de conversa independente se o evento acontecer ou 

não. 

 

PET Serviço Social: Para a organização do evento, sugeriram fazer duas comissões junto com o 

ProdBio, uma para elaboração da ementa da palestra e organização do evento e outra para a 

dinâmica. Sugeriu-se que as comissões sejam formadas por 6 pessoas, divididas entre PET UFES 

Goiabeiras, PET ProdBio, Interpet e Mobiliza. O PET Serviço Social ficou responsável por buscar um 

texto-base para embasar a temática do evento. 

 

O PET Ed. Física será responsável pela produção de certificados e lista de presença. A petiana 

Estefani, do PET Licenciaturas, ficará responsável por passar a lista de presença no dia do evento. 

 

Definição das comissões: 

Comissão de ementa e organização: Francislaine (Serviço Social) e Karen (Cultura) 

Comissão da dinâmica: Layza (Serviço Social) e Aline e Dani (Educação) 

Certificado e lista: PET Educação Física e Estefani (Licenciaturas) 

 

2) Pesquisa LGBT 

Foi explicado que o PET Psicologia disponibilizou um questionário online e por isso precisamos 

esperar o retorno desde PET. 

 



PET Serviço Social: Propuseram fazermos um questionário impresso para ser divulgado e distribuído 

presencialmente em cada PET, marcando um dia para o retorno e recolhimento das respostas. 

Acrescentou que a pesquisa deveria incluir quem participa ou não da população LGBT. As propostas 

foram aprovadas pelo grupo. 

 

PET Eng. Computação: Propôs a estratégia de tentarmos ampliar a pesquisa para toda a universidade 

utilizando o portal do aluno. 

 

Pensamos em realizar um evento de exposição dos resultados da pesquisa com existência de um 

espaço de expressão artística como fotos, música, desenhos, poesia. 

 

Decidiram formar uma comissão de responsáveis pela atividade (entrar em contato com o PET 

psicologia e, dependendo deste contato, elaboração de novo questionário): Isadora do PET Economia 

e Dani do PET Educação. 

 

3) Pós-ENAPET: 

Relatoria: PET Mecânica 

Isadora: responsável pelo microfone 

 

4) PET Serviço Social 

Foi discutido acerca da situação da tutoria do respectivo grupo PET. 

 

5) Conjuntura Educacional: 

PET Serviço Social: Deram a sugestão de trazer as notícias e repasses referentes a esta temática para 

o momento dos informes. O grupo aprovou. 

 

6) Cronograma segundo semestre: 

1- Atividade articulada ao intervendo do PET Serviço Social no dia 8 de outubro com a temática de 

questão de gênero. O intervendo se trata de uma atividade que o PET Serviço Social realiza (sem 

identificação de autoria), através da produção e exposição de materiais como cartazes, varais, com 

conteúdos da temática escolhida. Maiores discussões e definições serão feitas em outras reuniões. 

 

2- Pesquisa LGBT: 

Dias e horários em que os grupos PET presentes na reunião estão disponíveis para receber as visitas 

do Mobiliza para divulgação e entrega dos questionários: 



Educação: quarta de 14h às 16h | Educação física: segunda 14h30 às 16h30 | Economia: segunda de 

11h15 às 13h15 | Mecânica: quarta 12h a 13h | Administração: quinta 13h40 às 15h | Cultura: 

quarta 13h30 às 16h | Elétrica: quinta 12h às 13h |Serviço Social: terça e quinta 14h às 17h. 

 

A comissão vai entrar em contato com o PET Psicologia e se for necessário já estarão elaborando o 

questionário, que deverá estar pronto até o dia 28 de setembro e ser socializado na reunião do 

Mobiliza deste dia, para que de 9 a 15 de outubro já comecemos a passar nas salas dos grupos PET. 

 

Cronograma de visita aos grupos PET (presentes na reunião) para divulgação e entrega dos 

questionários: Dia 9: Serviço Social | Dia 10: Educação, Mecânica e Cultura | Dia 11: Administração e 

Elétrica | Dia 15: Educação Física e Economia. 

 

Próxima reunião: PET Administração - 14 de setembro. 

Pontos de pauta da próxima reunião: 

- Avaliações pendentes; 

- Conjuntura Educacional; 

- Pesquisa LGBT; 

- Intervendo. 

 

Sem mais a declarar, às 16h30min, lavro esta ata: 

 

_________________________                                                             _________________________ 

               PET Economia       PET Administração 

 

_________________________                                                             _________________________ 

PET Educação             PET Engenharia da Computação 

 

_________________________                                                             _________________________ 

PET Mecânica              PET Elétrica 

 

_________________________                                                             _________________________ 

  PET Cultura         PET Licenciaturas 

 

_________________________                                                             _________________________ 

          PET Educação Física          PET Serviço Social. 


