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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas 
reuniram-se na sala 2408 do Campus Bagé, os petianos inscritos no grupo de 
trabalho Gestão e Políticas do IV Encontro dos Grupos PET da UNIPAMPA para 
deliberar propostas a serem discutidas e aprovadas na assembleia geral do IV 
PampaPET. O grupo de trabalho foi coordenado pelo petiano do PET 
Engenharias, Christian Matheus dos Santos Cougo, e a ata redigida pela petiana 
do PET Engenharias, Bruna Hobuss da Rosa. Iniciou-se as atividades com a 
leitura dos itens que compunham a pauta pelo coordenador e requerido a 
inclusão de pauta por meio dos participantes do GT. Após, discutiu-se o primeiro 
item relacionado ao regimento do PET e foi proposto: Mais de um representante 
discente para as reuniões do CLAA, sendo estes de regiões opostas, facilitando o 
deslocamento e a participação em todas as reuniões; Aumentar o número de 
representantes discentes nas reuniões do CLAA; Alterar o Artigo 20, colocando a 
cargo do tutor desligar ou não o petiano no período de estágio, como justificativa 
de que o petiano após o estágio pode retornar ao grupo e apresentar os 
conhecimentos obtidos além de continuar contribuindo com o grupo no período 
afastado. A respeito do segundo item de pauta, desenvolvimento de ações 
sociais em todos os grupos foi proposto: Desenvolvimento de atividades padrões 
à ser realizada por todos os grupos PET's em um dia dedicado a isto que integre 
a comunidade e gere uma ação social, como por exemplo, feira de profissões e 
acolhimento aos calouros. A respeito do item de desenvolvimento de ações 
integradas entre os grupos PET, a proposta é buscar uma atividade de integração 
entre os grupos de campus mais próximos com atividades que visam a troca de 
conhecimento entre as áreas de cada grupo PET. No quarto item, foi debatido 
sobre o acompanhamento do CLAA em uma caravana pelos campi para 
conhecerem e debaterem a política institucional do PET e encaminhado como 
proposta a realização de visitas de algum membro do CLAA aos grupos PET da 
UNIPAMPA anualmente, além de acompanhamentos e avaliações, com o intuito 
de integrar e manter um contato mais próximo dos integrantes do CLAA com os 
petianos. Em relação ao item do não cumprimento do decidido em assembléia 
geral ocorrida no PampaPET passado, foi deliberado para ser discutido na 
assembleia as propostas: Solicitação de retorno e respostas do CLAA em relação 
aos assuntos votados na assembleia; Repassar para o próximo PampaPET os 
assuntos discutidos, as propostas e o retorno e respostas do CLAA ao 
PampaPET anterior. Em relação ao item sobre a adoção da ata digital de todas 
as reuniões e assembléias para que todos tenham conhecimento dos assuntos 

foi proposto  responsabilizar os tutores pelo arquivamento das atas digitais 
das reuniões e assembleias do PampaPET pra servir de banco de dados 
para todos os grupos e ser repassado para os outros grupos. Em relação 
ao oitavo item de pauta, Onde estão arquivados as atas de reuniões e 
assembléias anteriores, foi deliberado: Solicitação de relatório dos 
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PampaPET pelos grupos responsáveis de cada ano para controle e 
planejamento e criação de banco de dados para próximos eventos e 
divulgação do relatório para todos os grupos repassando as referências e 
melhorias a serem feitas; Acrescentar no relatório do PampaPET a 
sugestão de reduzir o valor da inscrição para voluntários. Foi requerido 
pelos integrantes do GT após discussões a inclusão de um último item de 
pauta a respeito da Política da Instituição em relação ao apoio aos eventos 
PET e foi proposto a solicitação de apoio da Unipampa para melhorar a 
infraestrutura dos campi para possibilitar a realização dos eventos PET em 
todos os campi e também ajuda na realização dos eventos. Sem mais 
itens a serem discutidos deu-se por encerrada a ata do grupo de trabalho 
Gestão e Políticas do IV PampaPET pela redatora Bruna. 
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