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1. Introdução

A JoparPET foi criada com o intuito de unir os grupos PETs do

estado do Paraná, a fim de discutir os assuntos pertinentes a comunidade

acadêmica e petiana.

1. Público Alvo

Grupos PET das várias universidades públicas e privadas do Estado

do Paraná – PR

2. Objetivo Geral

Deliberar ações e criar propostas de discussão a serem encaminhadas

ao encontro regional sul dos Pets – SulPet 2016.

3. Ações Desenvolvidas

Palestra de Abertura

Foi abordada a grande democratização do ensino superior  público

nos últimos anos no Brasil  e  a  importância  da internacionalização dos

cursos superiores.

GDT: Legislação do PET

O grupo de discussão e trabalho promove reflexões e debates sobre a

estrutura organizacional do programa, no que tange aos itens:

1. Repasse do custeio, que carece de regularidade e agilidade;
2. Revisão, atualização e implementação do manual de orientações;
3. Fortalecimento do vínculo da CENAPET com os grupos.

O atraso no repasse do custeio, que deve ocorrer no início de cada
ano letivo,  provoca dificuldades de execução das atividades dos grupos.
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Tendo isto em vista, é imprescindível uma atuação da CENAPET junto ao
MEC. Para tanto o levantamento de dados sobre as atividades dos pets se
faz uma ferramenta  importante  e  fundamental  para o convencimento da
importância e da regularidade do repasse pelo MEC aos grupos pets. 

Ainda  neste  item,  outro  ponto  discutido  refere-se  a  agilidade  no
recebimento do custeio quanto a transição tutorial, tendo em vista que os
mecanismos para gerenciar  a  troca de tutores pelo MEC é ineficiente  e
provoca constantes atrasos e até mesmo a impossibilidade de recebimento
do repasse do custeio.

Foi  aprovada  a  proposta  de  sugerir  ao  CENAPET a  inserção  na
programação  do  SulPet  2016,  espaços  de  discussão  referentes  ao
procedimento  relacionado  ao  recebimento  do  custeio,  incluindo  os
procedimentos relacionados com a troca de tutor.

Com relação ao item 2, após a discussão, foi aprovada a proposta de
sugerir à CENAPET que proponha ao MEC, junto ao conselho superior,
realizar  videoconferências  para  findar  questões  referentes  ao Manual  de
Orientações Básicas (MOB) visto a necessidade de sua publicação, sendo
que  este  documento  foi elaborado  com  a  finalidade  de  orientar  o
funcionamento do programa além de garantir a sua unidade nacional.

Com relação ao item 3, o GDT tirou como sugestão a inserção, em
todos os grupos, que realizem atividades internas relacionadas a legislação
do programa visando o fortalecimento da formação petiana.

Encontro por Áreas

O encontro por área de ciências humanas e sociais foi um espaço
para  trocas  de  experiências,  dificuldades  e  resultados  conquistados  no
desenvolvimento  das  várias  atividades  realizadas  pelos  grupos  que
envolvem a tríade ensino, pesquisa e extensão. Também foi discutido sobre
a importância das portarias que regulamentam o programa, devendo estas
serem conhecidas e discutidas nos grupos para o amplo conhecimento de
todos que fazem parte da comunidade petiana.

O depoimento de um petiano egresso trouxe relatos sobre vivencia
do  pet  e  a  sua  importância  para  formação  pessoal  e  profissional  do
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estudante, sendo o grupo PET um espaço para debate e compreensão da
universidade, onde o estudante desenvolve a solidariedade do trabalho em
grupo. Desta forma, participar do PET é ter acesso à cultura e uma maior
integração com a comunidade universitária.

4. Resultados Alcançados

4.1. Para o Grupo

A IX JoparPet proporcionou uma ampla integração entre os diversos

grupos  PET  do  Estado  do  Paraná  pela  divulgação  científica,

compartilhando linhas de pesquisa e atividades realizadas. Os GDT's foram

espaços de intensos debates envolvendo os petianos docentes e discentes

quanto a atual conjuntura dos PET's e na elaboração de propostas de ações

a serem executadas pela comunidade petiana no Estado do Paraná.

4.2. Para a Sociedade

A IX JoparPet proporcionou maior interação entre os grupos e troca

de experiências, o que consequentemente, reflete em ações mais concretas

na sociedade atendida pelo grupo.

5. Considerações Finais

O encontro  cumpriu  com seu objetivo  de  integração,  divulgação

científica  e  socialização  das  atividades  desenvolvidos  entre  os  vários

grupos PET's, sempre envolvendo a tríade pesquisa, ensino e extensão.
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