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Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezessete horas, ocorreu a reunião do grupo 1 

PET – Engenharias (Conexões de Saberes) em forma de webconferência, com o auxı́lio da ferramenta 2 

Google Meet.  Além da tutora,  Adreia Aoyagui Nascimento,  compareceram à reunião os petianos: Alex 3 

Carrijo Guimaraes, Carlos Daniel Silva Pinto, Débora Cristina Serra Pinheiro, Gabriel Ricardo Melo 4 

Baracho, Isabella Guimarães Aguiar de Faria, João Pedro Lacerda Morais,  João Vitor Menegon Xavier, 5 

Leticia Fideles Silva, Lucas Souza Braz, Matheus Bailão de Barros,  Matheus de Paula Calixtrato, Victor 6 

Vogel Carvalhaes e Vinícius Faria Costa Mendanha. Foram quatro pontos de pauta da reunião: 1) 7 

aprovação  da  ata  do  mês  de  outubro; 2) votação  do  redator  da  ata;  3)  criação do Linkedin PET; 4) 8 

planejamento 2021. A tutora Andreia iniciou a gravação da reunião. Primeiro foi feito o informe pelo 9 

petiano Vinícius Faria sobre a pauta discutida no Conselho Diretor da UFG a respeito da possibilidade do 10 

retorno das aulas de laboratório da EMC de maneira presencial e as medidas de segurança sanitária em 11 

relação a COVID-19 que seriam tomadas. Em seguida, o espaço foi aberto para os novos integrantes do 12 

PET, Carlos, Leticia e Matheus, se apresentarem. Após as apresentações, a tutora Andreia solicitou a 13 

inversão dos pontos de pauta 1) aprovação da ata do mês de outubro e 2) votação do redator da ata. 14 

Aprovado por unanimidade, a ordem dos pontos de pauta a serem discutidos na reunião foram: 1) votação  15 

do  redator  da  ata; 2) aprovação  da  ata  do  mês  de  outubro;  3)  criação do Linkedin PET; 4) 16 

planejamento 2021   Para o primeiro ponto de pauta 1) votação  do  redator  da  ata, o petiano Lucas 17 

Souza se voluntariou para a redação da ata.  Nenhum dos presentes foi contrário. O segundo ponto de 18 

pauta foi a  2) aprovação da ata do mês de outubro que foi aprovada por  unanimidade pelos 19 

presentes.   O próximo ponto foi a 3) criação do Linkedin PET em que o petiano Matheus Bailão, a 20 

pedido da tutora Andreia, explanou a ideia da criação de um Linkedin  para o PET e as suas 21 

funcionalidades e recursos. Após a discussão dos integrantes do grupo a respeito da gestão e a 22 

necessidade dessa rede profissional, a criação do Linkedin foi aprovada com uma abstenção. No último 23 

ponto de pauta dessa reunião que foi o 5) planejamento 2021 das atividades do PET, a tutora Andreia 24 

apresentou o planejamento, escrito antes da reunião, e foi iniciado a discussão, pelo grupo, sobre: a carga 25 

horária total das atividades; as considerações e resultados esperados ao final de 2021; a manutenção ou 26 

não de cada atividade no documento e as particularidades de cada um (carga horária, viabilidade, 27 

objetivos, recursos, cronograma, metodologia, avaliação, resultados esperados, entre outros); a correção 28 

de erros ortográficos; e a semântica do texto. Terminado a análise das pautas do documento, foram 29 

definidas a retirada do projeto PESSOAS EM PAUTA, a inserção do projeto CinePET e a alteração do 30 

projeto PET ENSINA SOFTWARE para PET ENSINA, a qual terá uma abrangência maior. Nada mais 31 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos.  E para constar, eu, Lucas 32 

Souza Braz, membro do grupo PET - ENGENHARIAS da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após 33 

aprovada, será assinada pelos membros. 34 
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    ANDREIA AOYAGUI   NASCIMENTO    37 

  ALEX CARRIJO GUIMARÃ ES    38 
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DÉ BORA CRISTINA SERRA PINHEIRO   40 

GABRIEL RICARDO MELO BARACHO   41 
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JOÃ O PEDRO LACERDA MORAIS   43 

JOÃ O VITOR MENEGON XAVIER   44 

LETICIA FIDELIS SILVA   45 

LUCAS SOUZA BRAZ   46 

MATHEUS BAILÃO DE BARROS   47 

MATHEUS DE PAULA CALIXTRATO   48 

VICTOR VOGEL CARVALHARES   49 

VINÍCIUS FARIA COSTA  MENDANHA  50 
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