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Ao décimo quarto dia do mês de julho de 2020, às 15 horas, ocorreu a quinta reunião geral do grupo 2 

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

é: meet.google.com/euz-hcve-vbc. Estiveram presentes a tutora Andréia Aoyagui Nascimento, 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, e a convidada Keren 8 

Thayllis Rios Rosa. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1) Escolha do redator da Ata; 2) 9 

Aprovação da Ata anterior; 3) Projeto de ensino: “Ensino e Aprendizagem com o PET – 10 

Engenharias”; 4) Preenchimento do Lattes; 5) E-mail do grupo PET - Engenharias; 6) Direitos 11 

autorais de imagens; 7) Registros de certificados; 8) Informes sobre o Conpeex 2020; 9) Projeto 12 

Cadeirinha; 10) Evento Se liga. A reunião iniciou-se com o ponto 1) Escolha do redator da Ata, 13 

sendo que o petiano Matheus de Paula Calixtrato se colocou a disposição e foi escolhido para 14 

desempenhar tal função. Em seguida foi apresentado a 2) Aprovação da Ata anterior referente a 15 

reunião 04/2020, e foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, foi votada a inserção dos pontos 16 

de pauta 8) e 9) com aprovação por unanimidade. A tutora continuou falando do encaminhamento 17 

do 3) Projeto de ensino: “Ensino e Aprendizagem com o PET – Engenharias”, que aguarda 18 

aprovação da reitoria. No ponto 4) Preenchimento do Lattes, a tutora demonstrou como fazer a 19 

inclusão de alguns tópicos no currículo lattes e pediu para que seja verificado se há o vínculo entre 20 

os currículos dela e dos petianos quando adicionado o grupo PET. No ponto 5) E-mail do grupo 21 

PET – Engenharias, os e-mails institucionais dos petianos foram vinculados ao e-mail do grupo 22 

PET – Engenharias. E por questão de ordem, orienta-se que os e-mails destinados a um grupo de 23 

trabalho (GT) sejam respondidos apenas pelos participantes daquele. No ponto 6) Direitos autorais 24 

de imagens, discutiu-se a necessidade de referenciar as imagens utilizadas nos vídeos do GT PET 25 

na escola assim como àquelas que possam vir a ser utilizadas nos trabalhos do GT PET Cultural. 26 

Para o GT PET na escola, o petiano Sérgio Caetano Júnior sugeriu referenciar na própria descrição 27 

do vídeo. No ponto 7) Registros de certificados, foi sugerido pela tutora, encaminhado pra votação 28 

e aprovado por unanimidade a criação de um documento eletrônico com os registros dos certificados 29 

emitidos, que possa ser acessado e feito o download por meio do site do grupo. No ponto 8) 30 

Informes sobre o Conpeex 2020, o grupo PET Engenharias foi atualizado a respeito das decisões 31 

e discussões que envolve a participação dos grupos PET nesse evento. O evento ocorrerá nos dias 32 

19 a 23 de outubro. Haverá uma apresentação sobre o que é o PET e, é possível que haja 33 

apresentações orais de um trabalho por grupo PET, com o objetivo de relatar como os grupos estão 34 

lidando com a pandemia no que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos e canais de comunicação. 35 

https://meet.google.com/euz-hcve-vbc


A tutora sugeriu manter os relatórios de pesquisa em formato de artigo e criar um artigo contendo 36 

resumos dos projetos do grupo PET Engenharia para possível publicação no Conpeex. No ponto 9) 37 

Projeto Cadeirinha, combinou-se de marcar uma reunião com o Fábio, pois assim será mais fácil 38 

avançar com o projeto. E por último, no ponto 10) Evento Se liga, foi encaminhado pra votação e 39 

aprovado por unanimidade o apoio do grupo PET – Engenharias na divulgação desse evento. 40 

Terminados os pontos de pauta, encerrou-se a reunião com agradecimento por parte de todos. E para 41 

constar, eu, Matheus de Paula Calixtrato, membro do grupo PET-ENGENHARIAS da EMC/UFG, 42 

lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos membros. 43 
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 45 

ANDREIA AOYAGUI NASCIMENTO______________________________________________ 46 

ALEXANDRE CORREA MARTINS________________________________________________ 47 

DEBORA CRISTINA SERRA PINHEIRO____________________________________________ 48 

DOUGLAS RODRIGUES BESSA___________________________________________________ 49 

GABRIEL RICARDO MELO BARACHO____________________________________________ 50 

ISABELLA GUIMARÃES AGUIAR DE FARIA_______________________________________ 51 

JOÃO PEDRO LACERDA MORAES________________________________________________ 52 

JOÃO VITOR MENEGON XAVIER_________________________________________________ 53 

MATHEUS DE PAULA CALIXTRATO ______________________________________________ 54 

RODRIGO GONÇALVES SOUZA__________________________________________________ 55 

SÉRGIO CAETANO JÚNIOR______________________________________________________ 56 

VICTOR VOGEL CARVALHAES __________________________________________________ 57 

VINÍCIUS FARIA COSTA MENDANHA _____________________________________________ 58 



 59 


