
 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA FINAL REALIZADA DURANTE O INTERPET 2020 

O INTERPET 2020 foi realizado entre os dias 24 e 28 de agosto de 2020, em 

ambiente virtual, com atividades síncronas e assíncronas, dado o momento da 

Pandemia COVID19. Foi adotada a plataforma Google Meet para realização das 

atividades remotas. A Assembleia Final teve início no dia 28 de agosto, 

14h30min. Em atenção a definições previamente adotadas pela Comissão 

Organizadora, o grupo PET Mata Atlântica encarregou-se de conduzir as 

atividades previstas no terceiro e último dia do evento, incluindo a Assembleia 

Final. Foi solicitada aos presentes autorização para gravação da Assembleia. 

Após saudações iniciais foi declarada aberta a Assembleia Final do 

INTERPET2020 da UFRB. O Prof. Renato (PET Mata Atlântica) assumiu a 

mediação da mesa apresentando orientações iniciais sobre o funcionamento da 

Assembleia e a necessidade de adoção de boas práticas frente ao uso dos 

microfones. O Prof. Renato também ofereceu orientações gerais sobre a 

dinâmica de votação dos encaminhamentos produzidos pelos GDTs, incluindo o 

processo de contagem de votos, a ser mencionado nominalmente no Chat da 

sala virtual (um voto por grupo), após os devidos 

esclarecimentos/argumentação. Cada pessoa inscrita teria direito a dois minutos 

para apresentar suas considerações. 1. INFORMES: O Prof. Alexandre Almassy 

informou sobre a realização do ENEPET on line, em outubro/2020, sob 

organização dos grupos PET do Maranhão. 2. LEITURA E DISCUSSÃO DOS 

ENCAMINHAMENTOS DOS GDT: Cada encaminhamento produzido no âmbito 

dos GDTs foi apreciado isoladamente e compartilhado entre os presentes por 

meio de um slide, acompanhado de discussão e deliberação. 

GDT 01: SAÚDE MENTAL E PRODUTIVIDADE DOS PETIANOS DURANTE 

A PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA 

Encaminhamento 1.1: Criar Comissão para realizar sondagem sobre a saúde 

mental dos petianes discentes, visando estratégias para amenizar e superar 

fatores de adoecimento, incluindo atendimento psicológico individualizado dentro 

da IES. 

O Petiano Rian Mota abordou a relevância do encaminhamento do tema e 

sua formulação dentro do GDT. O Petiane Rafael Sayd defendeu a 

mudança da palavra “diagnóstico” por “sondagem”, para melhor 

caracterizar a proposta apresentada, já que diagnóstico remete a ideia de 

profissionalismo e trabalho técnico, habilidade nem sempre disponível nos 

grupos PET, especialmente por se tratarem do campo da psicologia. 

Proposta aprovada por unanimidade (9 votos a favor). 



Encaminhamento 1.2: Realizar reuniões internas de caráter extraordinário 

dentro do grupo PET, com periodicidade a ser definida pelo grupo, através da 

troca de experiências e anseios de cada petiane individualmente sobre como 

estão lidando com o período de isolamento social, questões psicológicas e 

eventuais dificuldades, tanto no período de pandemia quanto de pós-pandemia.  

O petiano discente Rafael Sayd sugeriu que a proposta fosse modificada 

para “até quando perdurar a pandemia” em contraposição a ideia de 

“inserção no planejamento”. O petiano discente Luan Andrade afirmou que 

os encontros pós pandemia sejam válidos e sugere que sejam inseridos 

nos INTERPET futuros, caso a periodicidade seja longa. O petiano tutor 

Prof. José Fernandes afirmou que a proposta tem caráter impositivo e 

afirma tratar-se de um tema extremamente relevante, mas discorda da 

obrigatoriedade de inserção no planejamento de cada grupo PET. A petiana 

Laisa Ojulepa reforçou que um espaço fixo para a troca de experiência é 

de extrema importância aos grupos PET. Proposta aprovada (8 votos 

favoráveis e 1 abstenção).  

Encaminhamento 1.3: Promover um encontro que discuta a saúde mental dos 

petianes, abarcando espaços de discussões sobre as mães petianes e 

orientação educacional para petianes recém ingressos. 

O peitano discente Rafael Sayd questionou se o encontro proposto no 

encaminhamento seria dividido em três pontos distintos. O petiano discente 

Luan Andrade questionou se o encontro seria coletivo ou exclusivo dos 

grupos PET. A petiana discente Laisa Ojulepa respondeu as dúvidas de 

Rafael Sayd e Luan Andrade, afirmando tratar-se de um encontro com três 

pontos de pauta distintos e uma ação coletiva, respectivamente. A petiana 

discente Franciele esclareceu que esse encaminhamento é uma 

proposição para ser realizada entre os grupos, ou seja, externa, e reforçou 

que o encaminhamento anterior a ação seria interna, ou seja, dentro de 

cada grupo. Proposta aprovada (8 votos favoráveis e 1 abstenção).  

 

GDT 02: PAPEL DO CLAA EM PROL DO FORTALECIMENTO DO 

PROGRAMA PET NA UFRB 

Encaminhamento 2.1: Definir momento específico e aberto nos INTERPET 

UFRB para que o CLAA se apresente aos petianes, mostrando sua estrutura e 

funções na IES, além de informações sobre periodicidade das reuniões, horários 

de atendimento, e outras. 

Sem inscrições de fala. Proposta aprovada por unanimidade (9 votos a 

favor). 

Encaminhamento 2.2: Que o CLAA amplie e fomente a participação dos 

petianes discentes como ouvintes em todas as reuniões. 



O petiano discente Luan Andrade esclareceu a proposta e mostrou a 

magnitude da mesma. Proposta aprovada (8 votos favoráveis e 1 

abstenção).  

Encaminhamento 2.3: Que o CLAA desenvolva um grupo no e-mail para 

compartilhar informações à comunidade petiana da UFRB, se responsabilizando 

por disponibilizar e atualizar informações do CLAA junto ao portal PET no site da 

UFRB. 

O petiano discente Luan Andrade esclareceu o encaminhamento, 

afirmando que são duas ações dentro de uma única proposta. Reforçou os 

objetivos a serem alcançados pelo encaminhamento. Proposta aprovada 

por unanimidade (9 votos a favor). 

 

GDT 03: EDUCAÇÃO EM TEMPOS REMOTOS 

Encaminhamento 3.1: Criar estratégias de compartilhamento e 

desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas e produção de tutoriais. 

Sem inscrições de fala. Proposta aprovada por unanimidade (9 votos a 

favor). 

Encaminhamento 3.2: Fazer parcerias com órgãos públicos. 

A petiana discente Patrícia Silva explicou o encaminhamento e sua 

relevância. Afirmou que seu próprio grupo PET conseguiu realizar parceria 

com um órgão, ajudando a manter o caráter extensionista do grupo PET. O 

petiano tutor Prof. José Raimundo apontou que a inserção de órgãos 

privados no encaminhamento original poderia resultar em fragilização dos 

programas de educação tutorial. Demonstrou receio com as parcerias de 

cunho privado e solicitou melhor explicação do mesmo. O petiano discente 

Luan Andrade concordou com a opinião do petiano tutor Prof. José 

Raimundo e afirmou que pode causar conflitos com a relação PET – MEC. 

Apontou, ainda, que as parcerias são extremamente relevantes, mas seria 

mais complacente com a proposta se houvesse reformulação com exclusão 

do termo “órgãos privados”. A petiana tutora Profa. Gilsélia Macedo 

também discordou da ideia de parceria com órgãos privados e reforçou que 

as parcerias devem ser apenas com órgãos públicos. A petiana discente 

Patrícia Silva explicou a proposta e aceitou as considerações apontadas 

pelos demais, se dispondo a promover o ajuste na proposta e mantendo 

apenas a perspectiva de parcerias com órgãos públicos. Proposta 

aprovada (6 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto não favorável).  

Encaminhamento 3.3: Solicitar ao CLAA e PROGRAD o envio de carta ao MEC 
propondo a adesão facultativa dos petianes ao calendário suplementar 2020.3. 
 

O petiano discente Luan Andrade lembrou a fala da Profa Karina (pró-

reitora) no primeiro dia de evento, afirmando que todo petiano (a) precisa 

estar matriculado em componentes curriculares, atendendo as diretrizes do 



Programa. E assim, reforçou e apontou que o encaminhamento é 

interessante, mas pode ter consequências indesejáveis. O petiano discente 

Rafael Sayd concordou com Luan Andrade e reforçou que a proposta, na 

prática, pode trazer resultados negativos aos grupos PET. Proposta 

rejeitada (2 votos favoráveis, 1 abstenção e 6 votos desfavoráveis).  

 

REUNIÃO DE TUTORES E CONVIDADOS DO CLAA 

Encaminhamento 4.1: Estabelecimento de um plano de ações conjuntas de 

caráter anual entre todos os grupos PET da UFRB. 

O petiano discente Luan Andrade questionou o plano de ações conjuntas. 

O petiano tutor Prof. José Raimundo esclareceu sobre o plano de ações 

conjuntas, afirmando que cada PET terá sua responsabilidade individual e, 

posteriormente, realizará um encontro conjunto para discutir esse plano de 

ação. Proposta aprovada (8 votos favoráveis e 1 abstenção).  

Encaminhamento 4.2: Posição de fortalecimento mútuo na elaboração do 

Relatório Anual de Atividades junto ao SIGPET. 

O petiano discente Luan Andrade questionou o termo “fortalecimento 

mútuo”, perguntando se essa ação é entre os tutores e petianos ou apenas 

entre os tutores. A petiana docente Profa. Ana Paula esclareceu que essa 

ação seria com apoio de todos os grupos PET, dada a dificuldade de 

realizar o planejamento no ano de 2020. O petiano docente Prof. Neilton 

Silva reiterou a dificuldade apresentada pelos grupos PET quanto ao 

acesso de plataformas e conexões com a internet, o que dificulta 

imensamente o desenvolvimento do planejamento, podendo haver 

assimetrias no desempenho dos diferentes grupos PET.  Proposta 

aprovada por maioria (7 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contrário).  

Encaminhamento 4.3: Criação de ebook das ações do PET da UFRB. 

Sem inscrições. Proposta aprovada por unanimidade (9 votos a favor). 

 

3. DEFINIÇÃO DO INTERPET 2021. Foi apresentado o resultado da enquete 

conduzida por meio de formulários eletrônicos durante o segundo dia do evento. 

Entre os três grupos mais votados, de um total de 54 votos, foram: PET 

Agronomia (27 votos, 50%); PET Zootecnia (26 votos, 48,1%); PET Cinema (24 

votos, 44,4%). O PET Agronomia aceitou organizar o INTERPET 2021, o PET 

Afirmação se voluntariou para organizar o evento, junto ao PET Educação e 

Sustentabilidade. Desta feita, os grupos PET Afirmação, PET Agronomia e PET 

Educação e Sustentabilidade passarão a liderar a organização do INTERPET 

2021. 4. DEFINIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE 

(TITULAR/SUPLENTE). No momento deste debate alguns petianos discentes 

apresentaram seus nomes à Assembleia: Luan Andrade (PET UFRB Recôncavo 

em Conexão); Rafael Sayd (PET Mata Atlântica: conservação e 



desenvolvimento); Patrícia Silva (PET Socioambientais). Um formulário 

eletrônico foi disponibilizado por meio do chat da sala virtual a todos os petianos 

discentes presentes durante a Assembleia. O resultado da votação apurou 67 

votos e apontou o petiano Luan Andrade (como titular, com 30 votos) e o petiano 

Rafael Sayd (como suplente, com 21 votos). A petiana Patrícia Silva obteve 16 

votos. 5. ENCERRAMENTO. O petiano tutor Prof. Renato de Almeida, na 

posição de mediador da Assembleia Final, saudou os presentes e agradeceu a 

participação de todos os grupos PET que empenharam esforços pela 

participação no INTERPET 2020. E assim, encerraram-se as atividades oficiais 

do INTERPET 2020 da UFRB.  

 


