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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois e quize, durante o IV PampaPET deu-se 

início ao grupo de trabalho sobre representatividade e visibilidade. O GT teve como 

moderador: Daisson Marques e eu Natália Borba como relatora. O primeiro item de 

pauta tratou a respeito da Maior divulgação dos grupos PET por parte da UNIPAMPA. 

1ª Pauta: Maior divulgação dos grupos PET por parte da UNIPAMPA. Crédito 

indevido nos eventos PET - Algumas organizações de eventos, não dão o devido valor 

aos grupos PET que por muitas vezes organizam os eventos, e os créditos ficam para 

outros setores. Valorização de programas PET nas seleções dos programas de pós-

graduação.  Carregar o nome da universidade - É dever do petiano carregar o nome da 

sua universidade. 2ª Pauta: Como despertar o interesse de acadêmicos para 

ingressar no PET: Marketing estratégico (público- alvo) -  Cada grupo PET fazer um 

marketing individual para sua área. Comunidade acadêmica e seu interesse pelos 

ACG’S -  A comunidade acadêmica, em sua maioria, só se interessa na participação de 

atividades, se estas gerarem ACG’S. Foi sugerida buscar uma forma de estimular a 

participação da comunidade acadêmica sem que seja somente pelo interesse em 

ACG’S. Depoimentos de ex petianos e atuais sobre as vantagens do PET -  Buscar 

depoimentos de ex e atuais petianos para falarem sobre o que PET proporcionou e 

proporciona aos respectivos acadêmicos, em eventos institucionais. Favorável:  49 

Contra: 0 Abstenção: 0 Divulgação dos trabalhos e demonstrar os frutos do trabalho -  

As atividades realizadas pelos próprios petianos, como mini cursos, palestras e mostras 

de trabalhos , acaba apresentando para os demais acadêmicos a alta qualificação que o 

PET pode gerar. Animação dos calouros – aproveitar o entusiasmo e animação dos 

calouros para despertar o interesse no ingresso no PET Marketing do vestuário - O uso 

de uniformes PET pode instigar a curiosidade dos demais alunos. O problema na forma 

de ingresso na universidade  – O método de ingresso  pode admitir alunos com baixo 

nível de curiosidade em atividades extracurriculares. 3ª Pauta: A falta de apoio dos 

professores de fora do PET. A falta de apoio dos professores de fora do PET -  Em 

algumas ocasiões, os petianos se sentem prejudicados pela falta de apoio dos 

professores de fora do grupo. Valorização dos grupos PET no SIEPE e falta de 

reconhecimento da própria universidade -  Os grupos PET não podem apresentar 

trabalhos em grupo, apenas com um numero limitado de autores, foi sugerida uma 

mudança nesse tópico. Favorável por contraste. Apresentação do grupo PET para os 

professores -  Na entrada de novos alunos, fazer uma apresentação do programa para 

os alunos, assim como para todos professores. 4ª Pauta: Uso das redes sociais na 

divulgação do PET . Estimular o compartilhamento das redes sociais – Estimular que 

todos os alunos compartilhem as redes sociais do PET. O uso das mídias digitais para 

divulgação – Uso de vídeos explicativos Favoravel por contraste . Criação de uma 

página em rede social com todos os grupos da Unipampa.  Favorável por contraste. 

Estratégia para aumentar o número de acessos. Buscar parcerias junto a jornais – 

Buscar parcerias para criar uma Coluna PET. Favorável por contraste. 5ª Pauta: O 

papel do petiano dentro da universidade Instigar a formação de excelência (técnica e 

social) Diminuir a evasão. Criação de grupo de estudos. Favorável por contraste. 6ª 

Pauta: Extensão no PET .Parcerias com instituições e professores da área . Oferecer 

extensão a pessoas que tenham maiores necessidades. Favorável por contraste. 7ª 
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Pauta: Contato dos grupos PET com os ingressantes . Um dia como petiano -  Seria 

ofertado aos demais alunos(majoritariamente calouros), passar um dia como petiano, 

realizando atividades ligadas ao grupo. Favorável por contraste. Gincana para 

promover a integração com os calouros. Convidar calouros para atividades voluntárias 

em eventos. Proporcionar a participação parcial: Semanalmente, um petiano escolhido, 

poderia apresentar um artigos aos calouros voluntários.  Descartado. 8ª Pauta: Como 

deve ser feito o Marketing dos grupos PET junto à comunidade acadêmica, 

excluindo-se as redes sociais. Captação de recursos para o PET. Propaganda do 

governo federal para divulgação do PET. Participação em eventos abertos ao público – 

buscando a divulgação das atividades do PET. Favorável por contraste. Vídeos 

informativos e de divulgação prática – um canal do youtube, no qual possua vídeos 

informativos sobre as práticas de cada curso. Debate de vídeo documentários (CINE 

PET). Divulgação em sala de aula. Disponibilizar os certificados no site do PET. Sem 

mais nada a declarar, eu Natália Borba dou por encerrada esta ata das atividades do 

grupo de trabalho.  

 

 


