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Reunião Interpet, dia 6 de setembro de 2016.

DATA: 6 de setembro de 2016

HORARIO: 17:30h

LOCAL: Sala PET Serviço Social - CCJE

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

PONTOS DE PAUTA:

1) Informes 
2) Dia PET 
3) Projeto PET Administração
4) Mobiliza PET
5) PET Itinerante
6) Tabela Bolsistas

1) Informes:
O PET Matemática apresenta dos dois novos representante fixos do Interpet:
Caio e Emerson.

Karina do PET Educação lembra da próxima reunião do sudeste PET no dia
17/09 com os tutores. E ainda, afirma que os GT’S/GD’S ainda não foram
discutidos pois estão aguardando a ATA do ENAPET 2016.

Eloah do PET Economia pede o ponto de pauta Mobiliza PET.

Cecilia  do  Pet  Educação  relembra  os  petianos  de  preencherem a tabela
sobre as bolsas.

2) Dia PET:
Na última reunião o PET Psicologia sugeriu GT/GD com o tema étnico racial,
e  o  PET  educação  questiona  de  que  forma  isso  seria  levado,  visto  que
grande parte dos bolsistas não tem acesso ao debate. E, sugere uma roda
de  conversa  anteriormente  com algum coletivo  de  negritude.  Ou  ainda,



sugere trocar com o tema da mesa de abertura, de modo que o debate fique
mais ampliado.

3) Projeto PET Administração:
O pet  faz  o repasse dos  novos horários  das apresentações seguindo
dessa forma: 
13:00 PET 1 se apresenta
13:15 aula
14:15 PET 2 se apresenta (assim continuamente)

Pet Adm informa que ele irá arcar com o lanche dos alunos.
Pet Ed Fisica informa que não poderá participar.

Cecilia destaca que os representantes do INTERPET não estão fazendo
repasses ao grupo, e não estão trazendo respostas, dessa forma o grupo
sempre tem que voltar aos mesmos pontos de pauta.

4) Mobiliza PET
Sirlone do PET Economia informa que a UFES está sem representante no
Mobiliza,  e  pede  que  os  integrantes  do  INTERPET  levem ao  grupo  a
proposta, se algum aluno tem interesse na vaga.

5) PET Itinerante
Alguns pets levantaram questionamentos em relação ao PET Itinerante, 
em relação à: falta de uma data especifica para que os PETS possam se 
organizar internamente, solicitar transporte,  entre outras obrigações.  E 
também, a proposta de passar a noite em São Mateus.
Alguns PET’S ainda, afirmam não terem sido contatados pelo PRODBIO, e
não estão por dentro da programação. Aguardamos retorno o mais 
rápido possível do PRODBIO.

6) TABELA BOLSAS PET
Pet psicologia, serviço social,mecânica e  economia trazem a critica do 
grupo da forma que a tabela recolhe os dados, que podem ser mal 
interpretados, e para onde seria levado.
Sugerem rever os critérios de análise. E relembram o perigo de ser mal 
interpretado na atual conjuntura. 
O grupo, preferiu deletar a tabela e mais tarde fazer uma reestruturação 
de uma forma mais densa.

Próxima reunião:

A próxima reunião  será  realizada  no dia  20 de setembro de 2016  às
17h30 no PET Administração.

Pontos de Pauta da próxima reunião:



Dia PET, PET Itinerante, Mobiliza PET e Sudeste PET.

Sem mais a declarar, às 18h, lavro esta ata:

____________________________           ____________________________

PET Conexões Educação PET Matemática

____________________________ ____________________________

PET Engenharia Elétrica                                  PET  Educação
Física

____________________________    ____________________________

PET Conexões Licenciatura   PET
Administração

____________________________        
____________________________

     PET Engenharia da Computação PET Serviço Social

    _____________________________

    PET Psicologia

____________________________             ___________________________

        PET Economia          PET Engenharia Mecânica


