
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezessete horas, ocorreu a1

reunião do grupo PET – Engenharias (Conexões de Saberes) em forma de webconferência, com2

o auxı́lio da ferramenta Google Meet. Além da tutora, Andreia Aoyagui Nascimento, compare-3

ceram à reunião os petianos: Alex Carrijo Guimaraes, Débora Cristina Serra Pinheiro, Gabriel4

Ricardo Melo Baracho, Isabella Guimarães Aguiar de Faria, João Pedro Lacerda Morais, João5

Vitor Menegon Xavier, Leticia Fideles Silva, Lucas Souza Braz, Matheus Bailao de Barros,6

Victor Vogel Carvalhaes e Vinı́cius Faria Costa Mendanha. Foram nove pontos de pauta de7

reunião: 1) informes; 2) aprovação da ata do mês de novembro; 3) alterações do planejamento8

sugeridas pelo CLAA; 4) relatório final do SIGPET; 5) retorno do uso da sala do PET; 6) férias9

e recesso acadêmico do grupo; 7) edital de processo seletivo 2021/01; 8) custeio; 9) outros as-10

suntos. A tutora Andreia iniciou a gravação da reunião. Em relação ao primeiro ponto de pauta11

1) informes, a tutora Andreia comunicou que o grupo receberá o custeio, que poderá ser usado12

até o dia 30 de abril de 2021. O segundo ponto de pauta foi a 2) aprovação da ata do mês de13

novembro, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. O próximo ponto tratou das 3)14

alterações do planejamento sugeridas pelo CLAA, que foram aprovadas com uma abstenção.15

Em seguida, iniciou- se uma discussão sobre o 4) relatório final do SIGPET. O petiano João16

Vitor sugeriu a correção de erros de digitação e gramática. Já o quinto ponto de pauta foi o 5)17

retorno do uso da sala do PET. A tutora Andreia informou que tal retorno provavelmente não18

será possı́vel, levando o grupo a continuar suas atividades de maneira remota. A tutora também19

questionou aos integrantes do grupo quem teria interesse em utilizar a sala do PET, caso seja20

possı́vel. Apenas o petiano João Vitor manifestou interesse. Dando continuidade à reunião, o21

sexto ponto de pauta tratou das 6) férias e recesso acadêmico do grupo. A tutora do grupo22

sugeriu a criação de escalas dentro das equipes de trabalho, para que cada atividade do planeja-23

mento não fique completamente parada. O petiano Vinı́cius Faria questionou sobre o tempo de24

recesso que cada petiano poderia ter. A tutora Andreia sugeriu um total de quinze dias para o25

inı́cio do ano e quinze dias para o meio do ano. As duas sugestões entraram em votação e foram26

aprovadas por unanimidade. Em seguida, iniciou-se uma discussão sobre o ponto de pauta 7)27

edital de processo seletivo 2021/01. Os petianos João Pedro, Matheus Bailao e Vinı́cius Faria28

colocaram-se à disposição para formar a comissão do processo seletivo. Depois, o grupo de-29

bateu sobre o ponto de pauta 8) custeio. A tutora Andreia esclareceu como o dinheiro poderia30

ser gasto. Finalmente, no último ponto de pauta 8) outros assuntos, a petiana Débora Cristina31

colocou que estava trabalhando na arte de uma nova camiseta do grupo, juntamente com a pe-32

tiana Isabella Guimarães. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a33

presença de todos. E para constar, eu, João Vitor Menegon Xavier, membro do grupo PET -34

ENGENHARIAS da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos35

membros.36
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