
 
 
 
 

Mensagem aos petianos participantes do XI ENEPET. 

 

Caríssimos petianos, 

 

Mais um Encontro Nordestino chega ao seu fim. Fim que inicia um novo 

começo... Começo que trará novas discussões, novos momentos de integração e 

interação na busca do aperfeiçoamento do Programa de Educação Tutorial (PET) no 

âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Por meses o XI Encontro Nordestino dos Grupos PET, esteve nos planos de 

vários petianos, dentre discentes e docentes, das diversas Instituições de Ensino 

Superior (IES) de nossa Região. Expectativas foram construídas, desejos foram 

inspirados, discussões foram desenvolvidas e amizades consolidadas. Isso é o PET. 

Isso é o ENEPET! 

A maturidade das discussões construídas ao longo dos anos, diante da 

grandeza do PET em nosso país, atrelado a autonomia e consolidação política 

diante das instâncias acadêmicas e políticas da República, devem ser motivos de 

congratulações por todos que fazem o Programa. Para tanto, é necessário que cada 

integrante dessa imensa responsabilidade de pertencer esse maravilhoso Programa 

estejam preparados em servir de “corpo e alma” para o desenvolvimento do PET. 

O PET no bojo de suas competências tem como caráter contribuir para o 

desenvolvimento social do Brasil por meio de suas ações frente à realidade perversa 

e contraditória o qual a Nação perpassa na História desse país. Desse modo, é 

interessante que todos os petianos estejam engajados para entrar nessa empreitada 

de conquista social que é salutar para o desenvolvimento da ética e da cidadania 

brasileira. 

Desse modo, o Encontro dos grupos PET de diversos lugares do território 

nacional se constitui em uma ferramenta de suma importância para o 

compartilhamento de ideias, ações, experiências e de atitudes perante a realidade 

da sociedade brasileira que financia a Educação Superior e, que de fato promova a 

formação ética dos acadêmicos envolvidos com o ambiente universitário e que 



estejam engajados para a transformação do caos social instalado em nossa 

sociedade. 

Diante disso, frente aos acontecimentos de descaso com os setores sociais, 

com a desordem intencional em que vive nosso país nos aspectos educacionais, 

éticos, morais e da própria qualidade de vida da população brasileira, façamos iniciar 

o desenvolvimento social através da atuação crítica sobre a realidade para que 

possamos dá início uma transformação dessa sociedade estagnada politicamente. 

Portanto, espera-se que o Encontro Nordestino dos Grupos PET, em sua 

décima primeira edição realizada na capital do estado do Rio Grande do Norte, entre 

os dias 9 a 11 de fevereiro de 2012, tenha sido um palco de troca de ideias e ações 

no intuito de construirmos de fato um convívio social mais justo, baseados nas 

premissas da ética, da solidariedade, da comunhão da fraternidade em prol do 

coletivo. 

Com isso, façamos constituir um cenário social baseado na igualdade e na 

perseverança em lutar pelo próximo, o qual, nossas ações enquanto universitários, 

petianos que somos, e acima de tudo cidadãos brasileiros responsáveis pela 

construção da pátria, devemos nos pautar na responsabilidade coletiva e no 

compromisso social, bem como define o Manual de Orientações Básicas do PET. 

A todos os petianos do Nordeste e do meu estado querido, minha satisfação 

em fazer parte desse grupo e contribuir para o desenvolvimento desta Nação. 

Abraços. 

 
Em Natal/RN, 15 de Fevereiro de 2012. 

 
Daniel Nunes Ferreira 

Representante Discente do estado do Rio Grande do Norte 
Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Geografia 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 


