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1 Introdução

O presente relatório apresenta dados da viagem realizada pelos grupos PET da UFF ao II
Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais (II UAI PET), realizado na Universidade Federal
de Lavras (UFLA), de 31 de outubro até 02 de novembro do corrente ano.

O I UAI PET ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em 2007. O atual
evento deveria ter sido organizado em 2008, também em Lavras, mas foi adiado para o corrente
ano.

Embora seja um encontro de grupos PET de outro estado, algumas razões motivaram a par-
ticipação dos grupos PET da UFF no evento: i) tal participação é incentivada pelo Programa,
a fim de fomentar a troca de experiências, ii) o estado em questão pertence à mesma região
geográfica, o que aproxima os problemas enfrentados, iii) os resultados dos assuntos discutidos
nas reuniões de estado são levados às reuniões regional e nacional.

2 Participantes

• 1 aluno do grupo PET-Economia.

• 8 alunos do grupo PET-Tele.

• 10 alunos do grupo PET-MEC.

• Professor Alexandre S. de la Vega (TET), tutor do grupo PET-Tele.

3 Patroćınio

A direção da Escola de Engenharia da UFF disponibilizou verba, sob a forma de reembolso,
para o pagamento da inscrição e para o custeio de todos os alunos pertencentes aos grupos PET
da Engenharia. Isso possibilitou que um número maior de alunos do que aquele originalmente
previsto pudesse realizar a viagem.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 para alunos e R$ 60,00 para professores, deu
direito à alimentação (café da manhã, almoço e lanche da noite) e ao kit do evento (crachá,
pulseira de identificação, caneca plástica, pasta, caneta, bloco, folha de informações).

Foi vendida uma camiseta do evento no valor de R$ 10,00.
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4 Transporte

Foi disponibilizado um véıculo da UFF, requisitado pela professora Fabiana Leta (TEM), tutora
do grupo PET-MEC, e conduzido pelo motorista Augusto, da UFF.

A sáıda realizou-se em 30 de outubro, sexta-feira, por volta das 14:00, do campus da En-
genharia.

O retorno se deu em 02 de novembro, segunda-feira, por volta das 10:00, do campus da
UFLA.

Cada viagem teve uma duração de aproximadamente 7 horas, incluindo as paradas necessárias,
percorrendo uma distância aproximada de 450 km,

O motorista Augusto teve uma conduta exemplar, tratando a todos de forma educada, sendo
soĺıcito às demandas do grupo e mantendo-se todo o tempo dispońıvel a qualquer necessidade
do grupo.

5 Hospedagem

O professor Alexandre e o motorista Augusto hospedaram-se em hotel localizado dentro do
campus da UFLA, utilizando verbas próprias.

Os alunos do evento foram hospedados em ginásio poliesportivo do campus da UFLA, em
conformidade com o que foi anunciado na inscrição do evento.

6 Atividades

6.1 Abertura do evento

A abertura do evento contou com a participação do pró-reitor de assuntos acadêmicos da UFLA,
do presidente do Comitê Local de Acompanhamento (CLA) da UFLA, dos professores tutores
da UFLA e da presidente discente da Comissão de Organização.

6.2 Apresentação de trabalhos

No ato da inscrição, os grupos participantes submeteram resumos de trabalhos, os quais pas-
saram por um processo de seleção.

Cada grupo selecionado deveria preparar um pôster, segundo modelo fornecido pelo evento.
Os grupos PET-Tele e PET-MEC submeteram um projeto cada, os quais foram aceitos para

apresentação.
A Organização disponibilizou um local próprio para a fixação e a apresentação do pôster de

cada grupo selecionado.

6.3 Grupos de trabalho

Foram organizados três grupos de trabalho (GT), a fim de definir propostas de ações sobre os
temas envolvidos, as quais foram votadas na reunião plenária final e que deverão ser levadas
para as reuniões regional e nacional:

• GT1: “Porque escolher o PET ao invés da Iniciação Cient́ıfica”.

• GT2: “Dificuldades e casos de insucesso na realização de projetos dos grupos PET”.

• GT3: “Contextualização dos encontros: importância e necessidade de mudanças!”.
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6.4 Palestras

Foram realizadas duas palestras:

• P1: “Formando Profissionais para a Sociedade”, Dra. Zenita Cunha Guenther.

• P2: “Ensino, Pesquisa, Extensão e Qualificação Profissional”, Magno Antônio Patto Ra-
malho.

6.5 Mesa redonda

Foi realizada uma mesa redonda com o tema “Passando o Programa a Limpo”, com a presença
dos professores Marcos Cesar Danhoni Neves (representado a CENAPET) e Vicente Gualberto
(UFLA).

O professor Danhoni fez uma apresentação sobre a história do PET e a atual situação
poĺıtica do PET.

O professor Vicente fez uma apresentação de cŕıtica às diversas formas de atuação dos
grupos PET, ao atual processo de avaliação desses, às formas de reação dos grupos ao processo
de avaliação e à atuação dos representantes dos grupos PET frente ao Governo.

Finalmente, foram discutidos aspectos relativos às apresentações de ambos os professores e
às ações a serem tomadas pelos grupos PET, frente aos seus problemas atuais.

6.6 Reunião de tutores

Como em todos os eventos PET, foi organizada uma reunião de tutores, com o objetivo de
discutir tanto os assuntos de interesse global quanto os assuntos relativos ao encontro em questão
(INTRAPET, INTERPET, REGIONAL, ENAPET).

Com uma duração de aproximadamente 2 horas, contando com a presença de aproximada-
mente 10 tutores, foram discutidos os seguintes assuntos:

• Atual processo de avaliação de relatórios e planejamentos.

• Novo processo de disponibilização da verba de custeio PET e suas regras.

• Processo de escolha dos membros e presidente dos CLA’s dos grupos PET-MG.

• Maior participação dos tutores nos CLA’s.

• Tentativa (infrut́ıfera) de decisão do local do III UAI PET. Provável local: Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).

6.7 Atividades culturais e sociais

Foram organizadas duas festas de confraternização, as quais contaram não apenas com a pre-
sença dos alunos, mas também com a presença do presidente do CLA dos grupos PET da
UFLA, professor Antônio Rogério, e sua famı́lia, bem como de tutores de alguns grupos.

Foram organizadas uma gincana e uma apresentação teatral, abertas a todos os partici-
pantes.

6.8 Plenária final

Foi realizada uma votação de todos os pontos relatados como resultados dos GTs, a fim de
compor um documento final que deverá ser encaminhado para as reuniões regional e nacional.
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7 Participação de outros grupos

Cabe ressaltar que, externamente aos grupos PET de Minas, participaram do evento, além dos
grupos da UFF, os grupos PET da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

8 Participação dos grupos da UFF

O evento tinha ińıcio marcado para as 07:00 do dia 31 de novembro, sábado, com abertura do
alojamento agendado para as 06:00. Do contato realizado com a Organização, foi prometida
a abertura do alojamento dos alunos para as 23:00 do dia 30 de novembro, sexta-feira. Assim
sendo, foi decidido partir às 14:00 do dia 30, após o término de provas de alguns dos alunos
participantes.

Chegando à UFLA, o ginásio foi disponibilizado, conforme prometido, e os alunos foram
devidamente alojados. Foi indicado um hotel, dentro do campus, para hospedagem do professor
tutor e do motorista do grupo.

Na manhã do dia 31, sábado, os participantes da UFF efetuaram seu cadastramento (re-
cebendo o kit do evento e realizando a inscrição em um dos GTs) e cumpriram a atividade
de Palestras. Na parte da tarde, o grupo dividiu-se nos três GTs e participaram da Ativi-
dade de Apresentação de Trabalhos. Infelizmente, o aluno Felipe Brites (PET-Tele) apresentou
sintomas de febre e mal-estar durante a viagem de ida. A febre continuou a se apresentar pe-
riodicamente e o mal-estar generalizado aumentou. O professor Alexandre reportou o ocorrido
à Organização, que, prontamente, disponibilizou um dos seus membros, o aluno Igor. Ele nos
acompanhou, com transporte próprio, até um hospital na cidade de Lavras, conveniado com o
Plano de Saúde do aluno. O atendimento foi satisfatório, porém demorado, talvez por se tratar
de um final de semana prolongado. Na ausência de outros sintomas, foi diagnosticado GRIPE,
sendo receitado um medicamento padrão (TYLENOL 750 gramas, com intervalo de 6 horas).
O medicamento foi adquirido imediatamente. Embora o aluno tenha sido adequadamente aten-
dido e medicado, o professor tutor o aconselhou a procurar atendimento médico suplementar
no retorno à Niterói. Em virtude do ocorrido, nem o aluno nem o professor participaram das
atividades de GT e de Reunião de Tutores. De volta ao campus, o professor informou-se com
alguns tutores sobre o que havia sido discutido na Reunião de Tutores. Além disso, os alunos
reportaram uma participação ativa do nosso grupo nos três GTs. Na parte da noite (21:00 às
02:00), foi realizada uma Festa de Confraternização, com a presença de alunos, de professores
tutores e membros das famı́lias de alguns professores tutores.

Na manhã do dia 01, domingo, cumpriram as atividades de Palestras e Mesa Redonda
apenas o professor Alexandre e os alunos Alexandre (PET-Economia) e Bernard (PET-Mec).
Na parte da tarde, o grupo participou da atividade de Plenária. Em virtude da sua atuação
nos GTs, que influenciou muitos dos pontos colocados em votação, todo o grupo se mostrou
altamente participante nas discussões da Plenária, com destaque para as constantes falas dos
alunos Érika (PET-Tele) e Jonny (PET-Tele). Dando prosseguimento à programação, o grupo
participou das atividades de Gincana e de Festa de Confraternização.

Na manhã do dia 02, segunda-feira, o grupo participou das atividades agendadas (Teatro,
Encerramento e Premiações) e realizou a viagem de volta. O desembarque, no Rio de Janeiro
e em Niterói, foi realizado de acordo com a preferência de cada participante.

Em resumo, acredito que o grupo tenha cumprido a função da viagem, participando das
atividades do evento, interagindo no decorrer das mesmas, bem como realizando trocas de
informações, de idéias e de experiências com integrantes dos demais grupos.
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