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Ao décimo dia do mês de fevereiro de 2021 ás 14 horas, ocorreu a segunda reunião do grupo 1 

PET-EMC de forma Web Conferência com o auxílio da ferramenta Google Meets para discussão 2 

das seguintes pautas: aprovação das atas referentes aos meses de dezembro e janeiro, 3 

discussão do planejamento e estratégia de cada atividade do planejamento, processo seletivo 4 

PET- Engenharias e outros assuntos. Estiveram presentes a tutora Andreia Aoyagui Nascimento 5 

e os petianos, Alex Carrijo Guimarães, Débora Cristina Serra Pinheiro, Isabella Guimarães 6 

Aguiar de Faria, Matheus Bailão de Barros, Letícia Fideles Silva, Vinicius Faria Costa Mendanha, 7 

João Pedro Lacerda Morais, Lucas Sousa Braz e João Vitor Menegon Xavier. Não estiveram 8 

presentes os petianos Gabriel Ricardo Melo Baracho, Victor Vogel Carvalhares  e Carlos Daniel 9 

Silva Pinto com as respectivas justificativas: solicitação de desligamento do grupo, problemas 10 

de conexão e motivos de saúde. Na primeira pauta da reunião foi dado início as votações 11 

acerca da aprovação das atas dos meses de dezembro e janeiro. Ocorreu a votação para 12 

aprovação da ata de dezembro que foi aprovada com unanimidade, logo após ocorreu a 13 

votação para aprovação da ata referente ao mês de janeiro que também foi aprovada por 14 

unanimidade. Na segunda pauta da reunião, foi discutido acerca do planejamento das 15 

atividades. Foi ressaltado pela tutora a importância da proposta e do planejamento estratégico 16 

de cada projeto, a importância da comunicação entre tutor e petiano, a importância da 17 

produção de artigos e a importância da interação com outros grupos PET. Após isso, foi 18 

comunicado pelos petianos Vinicius, João Victor, Letícia e Alex o início de discussões acerca 19 

dos projetos nas seguintes atividades: Pet Cadeirinha, Cine pet e Pet Ensina. Na terceira pauta 20 

da reunião foram levantadas discussões acerca do processo seletivo do grupo PET Engenharias 21 

Conexão de Saberes. Após considerações dos petianos Joao Victor e Joao Pedro referentes ao 22 

cronograma do processo seletivo foi proposto votações para decidir as melhores alternativas. 23 

A primeira votação questionava se o período de recursos deveria ser em data especifica ou em 24 

horas após os resultados, ficando decidido por votação unanime o recurso em até 36 horas 25 

após a divulgação dos resultados. A segunda votação foi acerca do período de inscrição, foram 26 

apresentadas duas propostas (proposta 1: 13/02 a 04/03 e proposta 2: 15/02 a 02/03), sendo 27 

aprovada por unanimidade a segunda proposta. A terceira votação foi acerca das entrevistas 28 

do processo seletivo, foram apresentadas duas propostas (proposta 1: 17/03 a 19/03 e 29 

proposta 2: 16/03 a 19/03), sendo aprovada por unanimidade a primeira proposta. A quarta e 30 

última votação foi acerca da data do resultado final do processo seletivo, foram apresentadas 31 

duas propostas (proposta 1: 23/03 e proposta 2: 25/03), sendo aprovada por unanimidade a 32 

proposta 1, tornando necessária, consequentemente, a entrega das documentações nas datas 33 

24/03 e 25/03. Ainda no que tange o processo seletivo o petiano Lucas ficou responsável pela 34 

atualização e divulgação do processo seletivo no site do grupo e a petiana Débora se 35 

prontificou a confeccionar os flyers para divulgação nas redes sociais. Finalizando a reunião, 36 

em outros assuntos, o petiano Vinicius levantou a discussão acerca do custeio e as possíveis 37 

demandas do grupo no decorrer do período, foi ressaltado a necessidade de listagem das 38 

demandas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de 39 

todos. E para constar, eu, Matheus Bailão de Barros, lavrei a presente ata que, após aprovada, 40 

será assinada pelos membros.  41 
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