
ATA DA ASSEMBLÉIA FINAL REALIZADA DURANTE O INTERPET 2021

No dia 06 de outubro do ano de 2021, às 14h00mim, como parte integrante do INTERPET
UFRB - 2021, via plataforma Google Meet, reuniram-se em Assembléia Geral, os Petianos
integrantes do Programa de Educação da UFRB para aprovação de deliberações e
encaminhamentos resultantes dos grupos de discussão e trabalho. Em atenção às
definições previamente adotadas pela Comissão Organizadora, o grupo PET Agronomia
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 INTERPET
2021 da UFRB. O Prof. José Fernandes (PET Agronomia) 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. Prof. José Fernandes
também ofereceu orientações gerais sobre a dinâmica de votação dos encaminhamentos
produzidos pelos GDTs, incluindo o processo de contagem de votos, que ocorreu via
Formulários do Google a partir dos links enviados no chat pela comissão organizadora
durante a assembleia (um voto por petiano(a)), após os devidos
esclarecimentos/argumentação. Cada pessoa inscrita teria direito a dois minutos para
apresentar suas considerações. 1. INFORMES: 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: O PET E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Encaminhamento 1.1: Unificação dos PET´s em geral participando nas atividades
extracurriculares e promovendo diálogos entre os nossos. Como estímulo da participação de
petianos(as) em projetos de extensão de outros grupos PET da nossa Instituição, a fim de
fortalecer nossa união, contribuição de discussões e conhecimento das propostas de outros
grupos.

O petiano tutor José Fernandes propôs a alteração da palavra “Unificação” por “Integração”.
Resultado da votação: Aprovado (33 votos a favor e 8 abstenções).

Sugestão 1.2: Convidar coordenação dos colegiados dos cursos para participarem das
discussões no INTERPET.

O petiano tutor Alexandre Almassy levantou uma Questão de Ordem referente ao nome do
votante presente nos formulários, perguntando se obrigatoriamente tem que haver
identificação da pessoa votante e se deveríamos manter garantido o anonimato. Após
explicação contextualizando aos eventos presenciais, contemplando o questionamento.
Resultado da votação: Aprovado (33 votos a favor, 3 contra e 10 abstenções)

Sugestão 1.3: Contabilizar a atividade de extensão em até 20 horas dentro das 80 horas.



O petiano tutor Alexandre Almassy pontuou que a sugestão engessaria a dinâmica dos
grupos PET. A petiana Rebeca Oliveira propôs a supressão da sugestão. Resultado da
votação pela supressão: Suprimida (28 votos a favor,7 votos contra e 8 abstenções)

Sugestão 1.4: Melhorias no diálogo do Grupos PET`s para obter momentos de
descontração.

A petiana Patrícia Silva contextualizou a discussão da sugestão. O petiano Rian pontua que
a sugestão 1.4 já foi contemplada no encaminhamento 1.1 e sugeriu a supressão da
sugestão. Resultado da votação pela supressão: Suprimida (23 votos a favor,1 votos
contra e 2 abstenções)

GDT 02: GRUPO PET UFRB E AS QUESTÕES DE RAÇA, GÊNERO E SEXUALIDADE

Encaminhamento 2.1: Que os grupos PET s, construam diálogos, possibilitando interação
entre os grupos, nas atividades, nos projetos. Cada pet tem sua especificidade deveria ter
diálogos de atividades entre os grupos, que busquemos mapear as estratégias para
sobreviver a esses ataques de forma conjunta. Se trabalharmos em redes, será uma forma
de mostrar que estamos juntos por um propósito de existência a educação para nós.

A petiana Ellen Oliveira levantou uma questão de ordem alegando que o encaminhamento
não possui os critérios de um encaminhamento. A mesa propôs então adiar a discussão. O
petiano Rian Mota propôs a supressão do ponto. Resultado da votação pela supressão:
Suprimida por unanimidade (17 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções)

Encaminhamento 2.2: Promoção entre os grupos de seminários temáticos com discussões
de autoras/autores/ que falem sobre a temática, para que os grupos possam trazer nos
discussões suas vivências. Também, promoção de lives formativas no Instagram nessas
temáticas trazendo as experiências dos próprios integrantes.

O petiano tutor Renato de Almeida pontuou a alteração da palavra “Discursões” por
“Discussões” e acrescentou que precisamos qualificar nossas sugestões e
encaminhamentos ainda nos GTs. Resultado da votação: Aprovado (20 votos a favor, 6
contra e 8 abstenções)

Encaminhamento 2.3: Atividades interdisciplinares entre os grupos PET’s da UFRB,
visando discutir raça, gênero e sexualidade.

Resultado da votação: Aprovado (22 votos a favor, 4 contra e 7 abstenções).

Sugestão 2.4: Minha sugestão é que os grupos PETs tenham diálogos mais afincos, no
sentido de criar meios para pressionar o governo na tentativa de inibir esses graves
ataques.

A petiana discente Gilvânia comentou sobre a relação da sugestão com o atraso das bolsas.



A petiana Ellen Oliveira pontuou sobre a escrita, onde o petiano Marcos Pereira propôs
substituir “esses” por “possíveis” .O petiano Rian Mota sugeriu a alteração para retirar a
palavra “esses”. O petiano Carlos Lima propôs a alteração para “Ataques contra as políticas
de ações afirmativas que estão no Programa de pesquisa, ensino e extensão”. O petiano
Carlos Lima levantou o ponto do fa .A petiana Edivania dos Santos apoiou a alteração
proposta pelo petiano Rian Mota referente a retirada da palavra “esses”. O petiano Rian
Mota propôs a alteração da terceira proposta de alteração, anteriormente proposta pelo
petiano Carlos Lima para “Ataques contra a educação pública, políticas de ações afirmativas
e atraso nas bolsas que estão no Programa de Pesquisa, ensino e extensão”. Aprovada a
alteração. Deu-se início a votação da sugestão. Resultado da votação: Aprovado (17 votos
a favor, 2 contra e 3 abstenções).

Sugestão 2.5: Intensificação das atividades/estudos sobre literatura preta, através das
instruções dos petianos(as) e implementação pelo corpo docente (disciplinas) da UFRB.

A petiana Ellen Oliveira propôs uma alteração de “pelo corpo docente (disciplinas)” por “nas
ementas/plano de ensino dos componentes curriculares dos cursos”. A proposta de
alteração foi aprovada. Aprovada a alteração. Deu-se início a votação da sugestão.
Resultado da votação: Aprovado (15 votos a favor, 0 contra e 4 abstenções).

GDT 03: : SAÚDE MENTAL

Encaminhamento 3.1: “Durante a organização do planejamento anual das atividades do
grupo, fica a cargo de um ou dois PETiane (es) escolher uma das atividades propostas para
monitorar, de maneira que vise diminuir a sobrecarga individual entre es PETianes”.

A petiana Daniele Cunha apresentou os requisitos do encaminhamento (quem, quando,
onde). O petiano tutor Renato de Almeida pontuou sobre os modelos de gestão de cada
grupo ser algo individual. A petiana Elsie Santos se posicionou a favor do posicionamento
do Tutor Renato Almeida e propôs supressão do encaminhamento. A petiana Verena
Desidério também se posicionou favorável. Resultado da votação pela supressão:
Suprimida (26 votos a favor, 1 votos contra e 2 abstenções)

Encaminhamento 3.2: Tendo em vista os cortes orçamentários responsáveis por financiar
as ações dos Grupos PET, propõe-se enquanto ação necessária a intervenção através de
um abaixo assinado orquestrado entre os Grupos PETs no tocante ao não-recebimento de
bolsas e revisão da cláusula de dedicação exclusiva do programa de educação tutorial.
Levando em consideração a insegurança que o atraso das bolsas tem acarretado nos
PETianos(as) e como a saúde mental destes/as tem sido impactada”.

A Petiana Verena Desidério esclareceu os requisitos do encaminhamento (quem, quando,
onde) e apresentou uma dissertação de autoria própria sobre o tema ao grupo. O petiano
tutor José Fernandes sugeriu que o encaminhamento e da carta proposta pela petiana
Verena Desidério seja disseminada para todos os grupos PETs, bem como, que seja
apresentada no EBAPET, ENEPET, ENAPET, CENAPET. Resultado da votação: Aprovado
(31 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção).



Sugestão 3.3: “Com a intenção de promover um maior senso de coletividade e integração
entre os participantes dos grupos PET, cooperando conjuntamente para um melhor
bem-estar destes/as sujeitos/as, propõe-se a criação de rodas de conversas descontraídas
entre variados/as integrantes (de maneira voluntária) dos Grupos PET, incluindo, dessa
forma a apresentação de produções artísticas (produtos audiovisuais, músicas) com o intuito
de debater temáticas vistas enquanto pertinentes pelo Grupo”

Não houveram manifestações. Resultado da votação: Aprovado (24 votos a favor, 1
contra e 5 abstenções).

Sugestão 3.4: “Consideração o nível de produtividade que o Programa de Educação
Tutorial exige des PETianos(as) propõe-se a elaboração de um day-off para que os grupos
PET possam proporcionar encontros com psicólogos nas suas reuniões, incentivar
PETianos (as) a praticarem atividades físicas e relaxar das atribuições (por vezes
exaustivas) que o ofício enquanto PETiane e estudante exigem”.

A petiana Verena Desidério esclareceu os requisitos do encaminhamento (quem, quando,
onde) e comentou que considera a sugestão muito importante. A petiana Andressa Leite
também pontuou a importância de momentos com psicólogos na reunião e de dias sem
demandas. Resultado da votação: Aprovado (24 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções).

REUNIÃO DE TUTORES E CONVIDADOS DO CLAA

Encaminhamento 4.1: Encontro do grupo dos tutores para compartilhamento de propostas
de planejamentos, possibilitando, assim, o surgimento de parcerias definidas com
antecedência para o planejamento do ano seguinte.

Não houve manifestações. Resultado da votação: Aprovado (23 votos a favor, 0 contra e
4 abstenções).

Encaminhamento 4.2: Que o CLAA discuta uma ação institucional unificada entre os
diferentes grupos PETs, ainda em 2021, de modo a ajustar os planejamentos de grupo para
2022.

Não houve manifestações. Resultado da votação: Aprovado (27 votos a favor, 1 contra e
4 abstenções).

Encaminhamento 4.3: Fortalecer/potencializar o Programa através de sua memória com a
escrita/organização de um livro sobre o PET com foco nos princípios acadêmicos, culturais
e sociais de cada grupo.



O petiano discente Luann Andrade questionou se poderia haver a participação de algum
discente. O petiano tutor José Fernandes se posicionou favorável a sugestão. Resultado da
votação: Aprovado (20 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção).

Encaminhamento 4.4: Proposição de uma atividade geral sobre saúde mental e bem estar
grupal para a comunidade petiana (envolver colegas dos demais centros com formação e
atuação em psicologia, saúde coletiva, enfermagem, nutrição, educação física, artes, etc.)

O petiano discente Luann Andrade pontuou sobre a participação dos grupos PET em
eventos desse cunho, pois, outros grupos PET já realizam essas atividades. A petiana
discente Naira Pires demonstrou apoio ao encaminhamento bem como associou a outro
encaminhamento citado anteriormente. Em seguida, esclareceu os requisitos do
encaminhamento (quem, quando, onde). Resultado da votação: Aprovado (18 votos a
favor, 1 contra e 1 abstenção).

Encaminhamento 4.5: Prover o debate e a discussão sobre a implementação de políticas
de inclusão específicas nos grupos PET´s resguardando as especificidades de cada grupo.

A petiana discente Naira Pires esclareceu os requisitos do encaminhamento (quem, quando,
onde). A petiana tutora Ana Paula de Abreu pontuou que a proposta é voltada à inserção do
grupo indígena. O petiano tutor José Fernandes complementou a explicação sobre a
ausência de políticas públicas citando a possibilidade da criação de um grupo PET para
abarcar esse grupo. A petiana tutora Rita de Cássia pontuou que uma política de inserção
de acadêmicos/as indígenas nos grupos PET seria uma posição política muito condizente
com a política do PET. Resultado da votação: Aprovado (21 votos a favor, 0 contra e 3
abstenções).

Encaminhamento 4.6: Moção de repúdio ao FNDE e MEC devido aos atrasos das bolsas e
a política de sucateamento da educação brasileira.

A petiana tutora Ana Paula de Abreu pontuou que o encaminhamento já havia sido
abordado anteriormente em outro encaminhamento. O petiano discente Luann Andrade
reforçou a ideia e propôs a supressão. Resultado da votação de supressão: Suprimida (20
votos a favor, 0 contra e 2 abstenções).

3. DEFINIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE (TITULAR/SUPLENTE). O petiano
discente Luann Andrade se despediu do cargo de atual Discente Representante do PET e
desejou sucesso aos sucessores. O petiano tutor José Fernandes parabenizou os PETianos
Luann Andrade e Rafael Sayd. No momento deste debate alguns petianos discentes
apresentaram seus nomes à Assembleia: Wesley do Nascimento Souza (PET Afirmação) e
Verena Desidério (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 32 votos e apontou a petiana Verena Desidério (como titular,



com 20 votos) e o petiano Wesley Souza (como suplente, com 12 votos). 4. DEFINIÇÃO DO
INTERPET 2022. Foi apresentado o histórico dos grupos PET responsáveis pelos anos
anteriores, e ficou responsável pela realização do INTERPET 2022 os grupos PET: PET
Cinema, PET Zootecnia e PET Acesso a Permanência e pós permanência. 5.
ENCERRAMENTO. O petiano tutor Prof. José Fernandes, na posição de mediador da
Assembleia Final, saudou os presentes e agradeceu a participação de todos os grupos
PET`s que empenharam esforços pela participação no INTERPET 2021. E assim,
encerraram-se as atividades oficiais do INTERPET 2021 da UFRB.


