
Ao nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas, ocorreu a reunião do1

grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) em forma de webconferência, com o auxı́lio2

da ferramenta Google Meet. Além da tutora, Adreia Aoyagui Nascimento, compareceram à3

reunião os petianos: Alex Carrijo Guimaraes, Alexandre Correa Martins, Débora Cristina Serra4

Pinheiro, Gabriel Ricardo Melo Baracho, Isabella Guimarães Aguiar de Faria, João Pedro La-5

cerda Morais, João Vitor Menegon Xavier, Lucas Souza Braz, Matheus de Paula Calixtrato,6

Victor Vogel Carvalhaes e Vinı́cius Faria Costa Mendanha. Foram cinco pontos de pauta da7

reunião: 1) votação do redator da ata; 2) aprovação da ata do mês de agosto; 3) resultado8

preliminar do processo seletivo; 4) Conpeex; 5) outros assuntos. A tutora Andreia iniciou a9

gravação da reunião. Para o primeiro ponto de pauta 1) votação do redator da ata, a petiana10

Isabella Guimarães se voluntariou para a redação da ata. Nenhum dos presentes foi contrário.11

O segundo ponto de pauta foi a 2) aprovação da ata do mês de agosto que foi aprovada por12

unanimidade pelos presentes. O próximo ponto foi o 3) resultado preliminar do processo13

seletivo. A petiana Débora Cristina relatou um pouco do desempenho dos candidatos nas en-14

trevistas do processo seletivo. Além disso, a petiana Débora falou os nomes dos candidatos15

que seriam aprovados no processo seletivo. Em seguida, iniciou- se os informes sobre o 4)16

Conpeex. A tutora Andreia relatou que os grupos PET não iriam mais enviar vı́deos com as17

apresentações para o Conpeex. Acrescentou que os grupos iriam fazer apresentação oral e que18

essa informação foi repassada no dia nove de outubro de dois mil e vinte. A tutora pediu que os19

petianos que tiveram seus trabalhos aceitos no Conpeex começassem a montar a apresentação.20

A petiana Débora relatou que enviou no grupo de whatsapp do PET - EMC um documento21

referente aos dias e horários de apresentação do PET no Conpeex. Ela também disse que a22

apresentação seria de 5 minutos. Terminado o ponto 4, começou o último ponto de pauta dessa23

reunião que foi 5) outros assuntos. Nesse ponto, a tutora Andreia pediu que os petianos que24

não tinham enviado o relatório de atividades mensal enviassem o mais rápido possı́vel. A tutora25

também pediu que os petianos enviassem as propostas de projeto para o ano de 2021 o mais26

rápido possı́vel para que todos consigam ler e, assim, seja possı́vel fazer a reunião de planeja-27

mento de 2021. O petiano Vinı́cius comentou do ECOPET e perguntou se os outros petianos28

tinham recebido os formulários referentes aos GTDs. Ainda sobre o ECOPET, comentou-se29

também dos encaminhamentos dos GTDs e da assembleia que aconteceria nos próximos dois30

dias. Além disso, a petiana Isabella relatou o problema de conseguir entrevistas de professores31

de escolas de ensino fundamental e médio para fundamentar um projeto do PET NA ESCOLA.32

O petiano Alex perguntou se esses professores seriam de algum grupo em particular; se esses33

professores seriam só de escolas públicas ou só de escolas particulares. Ele acrescentou que34

sua mãe é professora e poderia ajudar a conseguir entrevistas para o projeto. O petiano João35

Vitor destacou que o PET NA ESCOLA estava procurando diretores para entrevistar e entender36

como as escolas estão lidando com a situação imposta pela pandemia. Como resultado, a peti-37

ana Isabella poderia procurar a ajuda dos petianos Vinı́cius e Alex para conseguir as entrevistas.38

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E para39

constar, eu, Isabella Guimarães Aguiar de Faria, membro do grupo PET - ENGENHARIAS da40

EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos membros.41
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ALEXANDRE CORREA MARTINS46
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