
Relatos do XXII ENAPET – Responsabilidade PETiana: os incomodados é que mudam 

 

O XXII Enapet foi um momento de muito aprendizado e fortalecimento sobre o programa, eu 

particularmente fiquei muito mais engajada pelo trabalho que o PET faz e agora eu sinto que 

faço parte de algo muito maior do que a minha rotina. Ouvi quase todos os sotaques, conheci 

pessoas muito diferentes de mim, o que foi muito bom. 

O evento começou no domingo, que foi quase todo tomado pelo credenciamento, com 

exceção da Mesa de Abertura, que foi um momento de apresentação e descontração. À noite, 

o alojamento era distribuído em feminino, masculino e misto. Fiquei no misto que era um 

salão/galpão do Clube dos Servidores da UnB, onde dormíamos no chão, todos juntos, foi uma 

experiência única. Quem diria que Brasília faria tanto frio durante as noites, e tanto calor 

durante os dias. O banho acontecia em contêineres localizados do lado externo do alojamento, 

que também era dividido por gêneros. 

Na segunda, aconteceu o primeiro Diálogo Petiano. Esse era um momento da programação 

que acontecia mais de uma vez na semana, e era onde conhecíamos o programa e 

conversávamos sobre ele, sua história e sua importância. Cada dia foi conduzido por uma 

pessoa diferente, sendo docente ou discente. Depois do almoço, aconteceu o Encontro 

Discente/Docente, na qual foram discutidas demandas específicas de cada papel, através de 

encaminhamentos vindos da mesma temática dos encontros regionais. Mais tarde ocorreu o 

PET com PET, qual também se repetia durante a semana, que era o espaço reservado para a 

gincana. Foi um momento bem legal, onde as provas eram sempre pra promover a interação 

dos petianos e a união dos grupos formados por pessoas de lugares e personalidades tão 

diferentes. Tinham provas de raciocínio lógico, de criatividade, de resistência e até por celular. 

Na terça, participei dos Grupos de Discussão de Trabalho (GDTs), na qual dentre 18 opções, os 

petianos podiam escolher qual temática mais lhe agradaria e mais se encaixava com a sua 

realidade. Eu, por exemplo, participei do GDT 16 – “Os incomodados é que constroem grupos 

e atividades interdisciplinares”, pois era o que mais se encaixava no formato do meu grupo. 

Durante a noite aconteceu um momento de interação proporcionado pela banda de forró Trio 

Cajuína. 

A quarta-feira foi marcada pelas oficinas, que eram de fato muito interessantes e traziam 

conhecimentos das mais diversas áreas de forma bem dinâmica e divertida, e mostrava um 

pouco como cada grupo trabalhava. Eu mesma fiz uma oficina sobre física óptica e a ludicidade 

das cores, me diverti e aprendi demais. As oficinas foram seguidas do Encontro por Atividades, 

que era um momento de conhecer os outros PETs e dialogar com eles. Tive o privilégio de 

conduzir juntamente com a petiana Ane Tchavo, do PET Diversidade e Tolerância, também da 

UFPel, o EA 16. “Responsabilidade PETiana na Interdisciplinaridade”, que basicamente 

abordava temas de interesse dos chamados “Conexão de Saberes”, e questionava basicamente 

como cada grupo PET trabalhava com a interdisciplinaridade em suas atividades e quais são 

seus desafios e possibilidades. A noite aconteceu a festa oficial do evento, que era a fantasia e 

tinha como tema “Protagonistas e Antagonistas”. As pessoas se dedicaram muito nas fantasias, 

foi muito engraçado, tinha desde o Macaco Louco, o Professor Utônio e as Meninas Super 

Poderosas até a Turma da Mônica. 



Na quinta aconteceu um dos momentos mais importantes do evento, que foi o “Mobiliza PET”, 

na qual pela manhã a diretoria da CENAPET conseguiu uma reunião com um dos responsáveis 

pelo Ministério da Educação. A reunião foi extremamente proveitosa, onde se pode abordar e 

conquistar demandas pendentes há muito tempo. À tarde nos reunimos em peso e fomos até 

o MEC, para mostrar que o PET é forte e que ele não se cala. Mostramos que os cortes na 

educação não podem acontecer e mesmo que a reunião, que foi sim proveitosa, se sucedeu, 

nós continuamos na ação, tem muita coisa ainda pra resolver e não iremos nos calar com 

pouco. O PET é luta, é família, o PET resiste. 

A sexta-feira foi muito importante, pois ocorreram as apresentações orais e por banners. 

Infelizmente, tivemos um problema durante a inscrição do trabalho e esse não pode ser 

apresentado, mas assisti a algumas apresentações e fiquei extremamente contente com o que 

os PETs tem desenvolvido pelo Brasil. 

No sábado e domingo aconteceu a Assembléia Geral, presidida pelo tutor egresso do PET Física 

da UFPel, Professor Doutor Álvaro Ayala. Ao total foram quase 21 horas de assembléia, na qual 

foram discutidos os encaminhamentos e sugestões gerados durante o evento e advindos dos 

encontros regionais. Foram abordados assuntos muito importantes como a representatividade 

das regiões, diversidade nos PETs, uma revista acadêmica do programa e assuntos referentes a 

responsabilidades e permanência dos bolsistas. 

O evento, num geral foi muito proveitoso, bem organizado e conduzido pelos petianos da UnB, 

onde não só a UFPel, mas o PET GAPE, se fez presente e bem representado. 

- Isabela Maria Santos Silva, 21 anos, bolsista do PET Grupo de Ação e Pesquisa em Educação 

Popular e graduanda do curso de Cinema e Animação da UFPel. 


