
 

 

Ao dia onze do mês setembro de dois mil e vinte, ás dezenove horas e meia, ocorreu à 1 

reunião do grupo PET-EMC em forma de webconferência, com o uso da ferramenta 2 

Google Meet. Além da tutora, Andreia Aoyagi Nascimento, compareceram à reunião os 3 

petianos: Alex Carrijo Guimarães, Alexandre Correa Martins, Débora Cristina Serra 4 

Pinheiro, Gabriel Ricardo Melo Baracho, João Pedro Lacerda Morais, João Vitor Menegon 5 

Xavier, Lucas Souza Braz, Matheus de Paula Calixtrato, Victor Vorgel Carvalhares e 6 

Vinícius Farias Costa Mendanha. Rodrigo Gonçalves Souza não compareceu e não 7 

justificou a ausênsia e Isabella Guimarães Aguiar de Faria não compareceu e justificou à 8 

ausência mandando print da aula para tutora. Foram pontos de pauta da  reunião: 1) 9 

informes; 2) escolha do redator da ata da reunião; 3) aprovação da ata do mês de agosto; 10 

4) organização do COMPEEX; 5) processo seletivo; 6) bolsas; 7) relatórios mensais. A 11 

tutora Andreia iniciou a gravação da reunião e foi consultado se alguém se mostraria 12 

contrario ao ato, ninguém se opôs. Iniciou-se o ponto 1) informes, sendo informado sobre 13 

as bolsas, explicando o que aconteceu a respeito do MEC e a intuição UFG, logo o petiano 14 

Victor perguntou se esse problema foi de todos os PET da UFG, a tutora informou que 15 

esse problema afetou todos os PET da UFG, Jataí e Cidade Goiás.  Logo depois abriu 16 

mais um informe  a respeito do dia da maratona dos grupos PET UFG, o Victor perguntou 17 

a respeito do dia da maratona, e foi respondido pela Débora que confirmou a data e horário 18 

do evento. A tutora ressaltou sobre a participação do grupo afim de nos interagir  mais com 19 

outros petianos. Em seguida, introduziu-se a 2) votação para redator da ata, a Andreia 20 

convidou o Alex Carrijo Guimarães a ser redator, o petiano aceitou o convite e foi aprovado 21 

com unanimidade, após escolhido o redator da ata, iniciou-se a 3) aprovação da ata do 22 

mês de agosto. Foi aprovada por unanimidade, indo para a 4) organização do COPEEX. 23 

A tutora solicitou à Victor que explicasse o motivo do levantamento do tópico, o petiano 24 

queria esclarecer duvidas de como seriam apresentados os trabalhos e como ocorreria a 25 

nossa ajuda no evento. Andreia informou que o centro de organização do CONPEEX ainda 26 

não precisam da ajuda do PET, mas gostaria de saber se caso precisasse poderia contar 27 

conosco, e que iria fazer uma votação para decidir a respeito. Victor então informou que já 28 

havíamos votado com unanimidade de aprovação, indo para o 5) processo seletivo, foi 29 

apresentado uma má divulgação do processo seletivo visto há baixa quantidade de 30 

candidatos aptos, e informou o que poderia causar ao grupo a falta de candidatos as 31 

vagas. 6) Bolsa esse tópico foi debatido no informe, 7) relatórios mensais, a tutora 32 

informou sobre o prazo de entrega e solicitou que os relatórios fossem enviados o mais 33 

rápido possível, e dando como dica aos próximos relatórios a respeito dos projetos a se 34 

realizarem. Logo após o fim do tópico 7), foi perguntado sobre os trabalhos enviados ao 35 

CONPEX 2020, os petianos Vinicius, Victor Vorgel, João Vitor, Débora e Alexandre 36 

afirmaram que enviaram o trabalho na modalidade PET, João Vitor informou que a Isabella 37 

também realizou a submição, Débora avisou que o Rodrigo havia enviado o trabalho na 38 

modalidade PET. Na modalidade mostra de extensão, os petianos, Vinicius e Isabella 39 

enviaram trabalho referente ao projeto pessoas em pauta e PET nas Escolas. Matheus 40 

alertou que não submeteu ao CONPEEX pois enviou  o trabalho ao COBICET – congresso 41 

brasileiro interdisciplinar de ciência e tecnologia. Tendo o fim sobres os trabalhos enviados 42 

ao CONPEEX a tutora solicitou a todos que enviasse os projetos para serem inseridos no 43 

planejamento de 2021 e votados na próxima reunião geral do PET. Sem assuntos a serem 44 

debatidos, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, 45 

Alex Carrijo Guimarães, membro do grupo PET-ENGENHARIA da EMC/UFG, lavrei a  46 

presente ata que, após aprovada, sera assinada pelos membros. 47 
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