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Ao décimo segundo dia do mês de março de 2021 às 11h ocorreu a terceira reunião do grupo 1 

PET-EMC de forma Web conferência com o auxílio da ferramenta Google Meet para a 2 

discussão das seguintes pautas: aprovação da ata referente a fevereiro redigida por Matheus 3 

Bailão de Barros e atualização das atividades de projetos. Estiveram presentes a tutora Andreia 4 

Aoyagui Nascimento e os petianos Alex Carrijo Guimarães, Carlos Daniel Silva Pinto, Débora 5 

Cristina Serra Pinheiro, João Pedro Lacerda Morais, Letícia Fideles Silva, Matheus Bailão de 6 

Barros, Victor Vogel Carvalhares,  Vinicius Faria Costa Mendanha, Lucas Sousa Braz e João Vitor 7 

Menegon Xavier. Não estavam presentes os petianos Gabriel Ricardo Melo Baracho, Isabella 8 

Guimarães Aguiar de Faria sob as respectivas justificativas: solicitação de desligamento do 9 

grupo, imprevisto pessoal. Inicialmente foi realizada a votação para a aprovação da ata de 10 

fevereiro, a qual foi aprovada com unanimidade. Em seguida o petiano Vinicius Faria 11 

comunicou acerca do PET Cultural e a ideia de um trabalho interdisciplinar, a qual foi discutida 12 

em uma reunião juntamente com PET-ENGALI e PET-NUT, sendo decidido como primeira 13 

atividade a criação de um formulário sobre hábitos alimentares. O mesmo petiano também 14 

abordou acerca do Cine-PET, informando sobre os questionamentos de como realizar o projeto 15 

de forma remota, havendo sugestão de elaborar um evento de engenharia baseado na 16 

transmissão de um filme. Pela tutora foi sugerido vincular o evento do  Cine-PET ao CONPET, 17 

ideia que foi apreciada pelos petianos participantes de tal projeto. Posteriormente, a petiana 18 

Letícia Fideles descreveu de forma breve um resumo sobre os projetos atuais do PET-Ensina e 19 

o compartilhamento do planejamento das próximas atividades, sendo sugerido pela tutora 20 

Andreia a incorporação de um dos trabalhos ao INTERPET. Seguidamente, a petiana Débora 21 

Cristina discorreu acerca do projeto universitário por um dia que tem como planejamento um 22 

evento que apresenta os três cursos da EMC, projetos de extensão e uma aula curta específica 23 

de cada formação. Finalizando a atualização sobre o andamento dos projetos, o petiano Victor 24 

Vogel comentou a respeito do PET na escola, cuja atividade principal é a elaboração de vídeos 25 

relacionados à engenharia. Por fim, a tutora demandou quanto aos desenvolvimentos dos 26 

projetos de iniciação científica de forma remota e estabeleceu a entrega de um relatório 27 

parcial sobre as atividades para meados de julho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 28 

reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Letícia Fideles Silva, lavrei a 29 

presente ata que, após aprovada, será assinada pelos membros. 30 
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