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Ata da Reunião do Interpet dia 08 de Março de 2016

Aos oito dias do mês de março do decorrido ano, reuniram-se na sala do PET

Psicologia, às 17:00hrs os representantes dos grupos: PET Educação Física,

PET Administração,  PET Conexões Educação,  PET Conexões Cultura, PET

Serviço  Social,  PET Engenharia  Elétrica,  PET Engenharia  da  Computação,

PET Engenharia Mecânica , PET Matemática e PET Psicologia para tratarem

os seguintes pontos de pauta: horário da reunião e avaliação dia pet. 

INFORMES

Sudeste Pet:  Camila diz  que abriram mais 10 vagas para os petianos,  que

devem ser distribuídas entre os pets com menos membros inscritos, depois a

prioridade seriam os alunos com trabalhos inscritos. Ficou esclarecido que as

vagas não incluem alimentação e nem alojamento. Porém há possiblidade de

conseguir estadia, senão conseguirmos, ela sugere alojamento solidário que já

acontece na universidade. Camila ressalta a importância da presença do pet

UFES nesse evento, em vista que o evento será sediado aqui na UFES no ano

que vem. Ela também traz a confirmação do transporte, pela universidade, para

o sudeste Pet. Entregar a lista dos 10 petianos que também irão ao sudeste pet

até amanhã, dia nove de março.

PONTOS DE PAUTA

- Horário da reunião

Horário foi mantido as 17h na terça, a cada quinze dias.

- Dia Pet



Jéssica e Camila elogiam a mudança do dia Pet para quinta e sexta ao invés

de sexta, sábado e domingo. Ficou menos cansativo e mais dinâmico.

Mesa de abertura: Pet  psicologia coloca que houve muito  atraso devido ao

problema do som, e as falas longas, o que acabou comprometendo o tempo

dos  GTs.  As  falas  foram  pertinentes,  porém  tinham  mais  um  caráter  de

discussão e não de mesa de abertura. Pet economia traz a questão de falas

longas e que fugiram do propósito estabelecido. Pet elétrica traz também a falta

da organização antes do evento. O interpet deveria ter conferido mais de perto

sobre o andamento da organização do evento. Fica a sugestão para o próximo

dia Pet.

GTs/GDs: O grupo em geral elogiu a organização dos GTs,  e tambem o envio

antecipado  dos  pontos  de  pauta,  o  que  fez  com  que  fossem  mais  fácil

acompanhar  as  discussões.  Foi  ressaltada  a  falta  de  participação   e

fomentação  durante  as  discussão  pelos  petianos.  Colocou-se  também  que

essa  falta  de  participação,  pode  ter  feito  com que  as  falas  dos  tutores  se

ressaltassem. É necessária uma maior participação dos petianos nos debates.

Houve também diferentes tipos de vivencia dentro dos GTs, onde existiu mais

participação dos petianos, ou não viram problema nas falas dos tutores que

muitas vezes servem como um norte na discussão.

G39: O grupo teve uma avaliação positiva sobre o G39, pois se atentaram a

melhorar as propostas e não modificá-las. É sugerido que quem sediar o centro

para o Dia Pet também fique responsável pela estrutura do local. Apontaram

como  problema  que  na  maioria  das  vezes  o  dia  pet  é  sediado  pelo  pet

educação física, e em vista de não sobrecarregá-los, apareceu uma sugestão

para que as salas sejam verificadas um dia antes. É necessário identificar o

responsável pela estrutura antes. 

Assembleia: Foi reforçado que os pets se articulem internamente antes de ir

para a assembleia, para que exista petianos mais aptos a opinarem e menos

esvaziamento.

Pet mecânica agradece pelo apoio e trabalho em equipe que aconteceu antes

da mesa da assembléia.



Pet  integração:  Houve  esvaziamento  no  evento,  e  é  questionado  o  porquê

desses acontecimentos sendo que a integração está prevista no projeto do Dia

Pet, então talvez seria melhor reformular a forma como ocorre a integração.

Elogiaram a dinâmica do evento, como um ponto positivo da organização. É

ressaltada a necessidade da presença de mais petianos nesse evento.  Pet

administração  coloca  que  seria  melhor  apenas  um  Pet  ao  invés  de  dois

organizarem o  evento,  já  que  não houve  participação dos dois  pets,  e  um

acabou fazendo tudo. Pet serviço social ressalta que é necessário integrar os

pets durante a organização, de forma que se mantenham dois pets, mas que

seja melhorada a comunicação. 

É  sugerido  que  o  momento  de  integração  aconteça  um  dia  antes  da

assembleia, devido a dificuldade da organização. Porém colocaram a questão

que o tempo antes da assembleia é importante para os pets se reunirem entre

si.

PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será realizada no dia 29/03 as 17hrs no PET Serviço Social. 

Sem  mais  para  o  momento,  eu  Jéssica  Parrilha  lavro  essa  ata,  que  será

assinada por um dos representantes de cada grupo PET presentes na reunião.
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