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Reunião Extraordinária do Interpet, dia 21 de outubro de 2016.

DATA:  21de outubro de 2016

HORARIO: 13:30h – 15:30h

LOCAL: Sala 304 – ED IV

PARTICIPANTES:  PET Conexões  Administração,  PET Conexões  Educação,
PET  Serviço  Social,  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET
Engenharia Computação, PET Matemática, PET Psicologia, PET Engenharia
Mecânica e PET Economia. 

PONTOS DE PAUTA:

 Mobiliza  Pet:  O Pet  Economia  introduziu  o  ponto  de  pauta  com
repasse sobre os e-mails encaminhadospara o grupo no e-mail do Pet
Ufes sobre a pauta do IV Mobiliza Pet. Tendo em vista que o prazo
para  alterações  é  25  de  outubro  de  2016,  às  12h  e,  ressaltou  a
necessidade de ocorrênciada reunião extraordinária. O Pet Economia
repassou  os  pontos  da  pauta  do  IV  Mobiliza  Pet  para  tornar
conhecimento de todos os presentes.O Pet Administração considerou
a  pauta  bem explicativa  e  não  apresentou  alterações.  O  Interpet
chegou à conclusão de que não havia necessidade de alteração. Foi
discutida a necessidade de solicitação de ônibus para o IV Mobiliza
Pet,  que terá atividades específicas em Brasília  nos dias 8 e 9 de
novembro de 2016, e ficou encaminhado que as representantes do
Mobiliza  Pet  do  Pet  Ufes  ficarão  responsáveis  pela  solicitação  do
ônibus, mas, caso elas não possam ir, outro petiano colocará o nome
como  coordenador  da  viagem.  Foi  definido  que  o  Pet  Economia
encaminhe uma lista no e-mail do Pet Ufes para que os petianos que
pretendem ir ao IV Mobiliza Pet preencham com seus dados para que
o ônibus seja solicitado, sendo o prazo até sexta-feira, 28/10/2016,
pela manhã,  para que todos os grupos tenham a possibilidade de
discutir o assunto em reunião administrativa. Foi encaminhado que os
grupos se reúnam por centro para buscar informações sobre ajuda de
custo para ida ao IV Mobiliza Pet e o prazo de retorno foi a próxima
reunião  do  Interpet,  que  ocorrerá  em  01/11/2016.  Para  ida  ao  IV



Mobiliza Pet, o Pet Serviço Social propôs a adoção do livro de ouro,
além da busca por ajuda de custo. O Pet Engenharia Elétrica ressaltou
a  possibilidade  de  pedir  restituição  junto  ao  centro  em relação  a
gastos específicos. Devido à urgência, não haveria possibilidade de
realização de bazar ou venda de chup-chup, propostos pelos grupos
Pet  Serviço  Social  e  Pet  Administração,  respectivamente.  O  Pet
Administração lembrou da necessidade de ações locais entre os dias
07 e  11  de  novembro de  2016 para  atuarmos  de  acordo  com as
recomendações que constam na página do Mobiliza Pet no Facebook.
Foi encaminhado pelo Interpet que os grupos estejam na paralisação
do dia 24/11/2016, compondo o ato com cartazes que expressem as
demandas  do  programa.  O  Pet  Elétrica  informou  que  devido  a
comemoração  de  10  anos  do  grupo  não  poderá  compor  a
manifestação. Ficou decidido que o Pet Economia encaminhe para o
e-mail do Pet Ufes um cartaz para divulgação. Foi tirado que o Pet
Psicologia criará um evento para a participação do Pet Ufes no ato da
paralisação. 

 Financiamento/Patrocínio  Privado  para  Sudeste  Pet:  O  Pet
Economia introduziu o ponto de pauta colocando a contradição que o
financiamento/patrocínio  privado  para  realização  do  Sudeste  Pet
representa em relação ao primeiro ponto da pauta do IV Mobiliza Pet.
O Pet Serviço Social afirmou que aderir ao financiamento/patrocínio
privado fere o modelo de universidade que o programa defende e
relembrou  a  moção  do  Dia  Pet  2015  que  expôs  a  contradição  da
parceria com o setor privado em relação às bases do programa. O Pet
Serviço  Social  se  posicionou  contrariamente  ao
financiamento/patrocínio  privado  e  propôs  a  não  terceirização  dos
serviços como uma forma de redução dos custos. O Pet Engenharia
Elétrica expôs que não havia discutido ainda internamente sobre o
assunto.  O  Pet  Administração  ressaltou  as  falhas  de  repasse  e  a
necessidade  de  otimizá-los,  tendo  em  vista  os  prazos  para  a
realização  do  evento.  O  Pet  Economia  expôs  a  necessidade  de
discussão sobre o assunto de forma ampliada, que permita a troca de
ideias entre os grupos, e frisou a necessidade de que o evento não se
sobreponha  ao  programa.  O  grupo  também  ressaltou  que  há
possibilidade  de  realização  do  Sudeste  Pet  sem  o
financiamento/patrocínio privado, tendo em vista que isso aconteceu
com o último Sudeste Pet. O Pet Educação Física propôs uma mesa de
discussão para que o  debate seja feito  de forma ampliada com a
presença  de  todo  o  Pet  Ufes.  O  Pet  Engenharia  Mecânica,
contemplado pela colocação do Pet Educação Física, reforçou a ideia
e propôs a  realização de uma assembleia,  após a  discussão,  para
decisão  do  que  será  feito.  Foi  deliberado  que  o  ponto  de  pauta
financiamento/patrocínio  não seja discutido  na próxima reunião  do
Sudeste Pet, sábado, 22/10/2016. Foi encaminhado que, inicialmente,
de  acordo  com  a  possibilidade  do  reitor,  a  discussão  sobre  o



financiamento/patrocínio seja feita no dia 02/11/2016, quarta-feira, às
8h.  A  mesa  e  a  assembleia  devem  ter  a  presença  de  todos  os
petianos, tutores e membros do CLAA. A mesa será composta pelo
reitor,  pró-reitora  de  graduação,  interlocutor  do  Pet  Ufes,  Andiara,
como  representante  dos  petianos,  e  um  convidado.  O  local  para
realização  será  informado  pelo  Pet  Educação  Física  até  o  dia
27/10/2016, quinta-feira, pelo grupo de e-mail do Pet Ufes.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião ocorrerá no dia 01/11 às 17:30 no PET Educação Física.

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

___________________________________
PET Conexões Educação

___________________________________
PET Engenharia Elétrica

___________________________________
PET Engenharia da Computação

___________________________________
PET Psicologia

___________________________________
PET Economia

___________________________________
PET Matemática

___________________________________
PET Educação Física

___________________________________
PET Conexões Administração

___________________________________
PET Serviço Social

___________________________________
PET Engenharia Mecânica




