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Ao nono dia do mês de junho de 2020, às 16 horas, ocorreu a quarta reunião geral do grupo PET – 2 

EMC no ano, por Web Conferência, via plataforma Google Meet. O link da reunião acessado é: 3 

meet.google.com/gbi-ostm-urr. Estiveram presentes a tutora Andréia Aoyagui Nascimento e os 4 

petianos Alexandre Correa Martins, Débora Cristina Serra Pinheiro, Douglas Rodrigues Bessa, 5 

Gabriel Ricardo Melo Baracho, Isabella Guimarães Aguiar de Faria, João Pedro Lacerda Moraes, 6 

João Vitor Menegon Xavier, Matheus de Paula Calixtrato, Rodrigo Gonçalves Souza, Sérgio 7 

Caetano Júnior, Victor Vogel Carvalhaes e Vinicius Faria Costa Mendanha. A reunião teve os 8 

seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata anterior; 3) Votação para o próximo 9 

redator da Ata; 4) Apresentação dos novos integrantes do grupo; 5) Atualização dos projetos e 10 

andamento das atividades de pesquisa; 6) Outros. A reunião iniciou-se com o ponto 1)Informes 11 

sendo aqui exposta a atual situação geral do PET – EMC, demonstrando o ingresso dos novos 12 

integrantes, a necessidade dos mesmos em procurar um processo de pesquisa e um tutor para o 13 

mesmo, além da organização do plano de vinte horas semanais exigido. Foi também exposto aos 14 

novos integrantes o que faz cada um dos projetos do grupo. A reunião então começou a ser gravada 15 

conforme discutido na reunião anterior. Em seguida foi apresentado a 2) Aprovação da Ata 16 

anterior referente a reunião 03/2020, e foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, foi 17 

apresentada a 3) Votação para o próximo redator da Ata e com apenas um candidato e sob 18 

aprovação por unanimidade do mesmo, foi escolhido o petiano Victor Vogel para ser o redator da 19 

reunião. A tutora continuou com a 4) Apresentação dos novos integrantes do grupo: Rodrigo, 20 

Douglas, Sérgio e João Pedro, que foram bem recebidos pelo grupo e onde cada um deles teve espaço 21 

para se apresentar e mostrar seu sentimento e expectativa na equipe. Uma pergunta foi realizada por 22 

um destes sobre como realizar o planejamento de horas e alguns membros se proporam a ajudá-lo. 23 

Para o ponto 5) Atualização dos projetos e andamento das atividades de pesquisa, começou-se 24 

falando do Projeto Cadeirinha, explicando a parceria com a clínica de fisioterapia e as dificuldades 25 

da mesma empresa em patrocinar o projeto no atual momento de pandemia, o que ocasionou certa 26 

paralisação do projeto até o grupo ter novamente o aval para movimentar o projeto. O Petiano 27 

Vinícius explicou o projeto PET Cultural, as divisões de tarefas que foram feitas para duas equipes 28 

internas sob liderança dos petianos Victor e Alexandre para melhor organização dos vídeos que serão 29 

postados e de uma cartilha sobre o tema Pintura e a influência da tecnologia nas artes. O mesmo 30 

petiano expôs o projeto Pessoas em Pauta, onde falou a respeito da mudança de formatação do 31 

mesmo para criação de uma obra sobre Isolamento Social. O petiano Gabriel trouxe à tona o projeto 32 

PET Ensina Software, que está dando continuação ao Curso de Solid Works, com bastante 33 

efetividade, com ínicio da divulgação e previsão de ínicio do curso no dia 22/06. Os próximos dois 34 

cursos também estão sendo organizados. Além disso, o aluno petiano Victor mostrou as ações do 35 

grupo PET na Escola, sendo que o primeiro vídeo foi postado e bastante divulgado e os próximos 36 



dois vídeos já estão sendo criados e editados com diversas abrangências de temas relacionados à 37 

Engenharia. Além disso, o PET Ajuda está trabalhando para responder dúvidas de alunos do ensino 38 

médio, com o fim de ajudar em possíveis duvidas nas matérias. A tutora também fez menção ao 39 

projeto Desidratador de Alimentos que ainda precisa de direcionamento dos parceiros do PET 40 

EngAli, mas que a revisão bibliográfica pode ir sendo realizada pelos membros do grupo. Com 41 

relação aos projetos de pesquisa de todos os membros, a tutora expôs a necessidade de criação de 42 

um relatório parcial por parte de cada um, atendendo as regras de Metodologia Científica. Por 43 

último, no ponto 6) Outros foi discutido a ideia proposta pelo Vinícius de ter atuação de toda a 44 

equipe para todos os projetos, só que com equipes fixas para cada área. Alguns proporam que 45 

continue sendo feita a divisão de tarefas, assim como está. O petiano Alexandre propôs uma 46 

supressão para o assunto ser tratado na próxima reunião com uma nova proposta. Assim, foi votado 47 

a supressão desse ponto. Para o evento Espaço das Profissões foi dado a ideia pela tutora da 48 

apresentação das ações do PET, com fotos de participação em eventos, envolvendo os três cursos 49 

participantes. A organização da apresentação será via Google Drive por ajuda de todos os 50 

participantes. O link para essa apresentação foi criado: 51 

https://docs.google.com/presentation/d/1jjRpugGE-HNO6TW1AAg7xH_cGpo1TI02E-52 

ZjZ5590KM/edit?usp=sharing. Terminados os pontos de pauta, encerrou-se a reunião com 53 

agradecimento por parte de todos. E para constar, eu, Victor Vogel Carvalhaes, membro do grupo 54 

PET-ENGENHARIAS da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos 55 

membros. 56 
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