
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 11 de Agosto de 2015

HORÁRIO: 17: 30h

LOCAL: PET Psicologia 

PARTICIPANTES:  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Mecânica,  PET

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

PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Conexões Licenciatura, PET Engenharia

Elétrica, PET Engenharia de Computação, PET Matemática. 

1) Informes

1.1) As representantes do CLAA Rayssa e Amanda estiveram presentes, a fim de

esclarecer  que estão a disposição para comparecer  a  reunião do Interpet

quando solicitadas auxiliando nas discussões do grupo PET Ufes.

1.2) O Pet Itinerante irá acontecer no dia 25 de agosto com início as 13horas. O

evento provavelmente será realizado no auditório da Educação Física, onde

será  exibido  o  documentário  “Tarja  Branca”  com  posterior  discussão

intermediada por professoras do curso de Psicologia. 

1.3) O PET cultura enfatizou que apesar dos diversos problemas que eles vem

passando, as coisas estão se reorganizando de modo que conseguiram uma

sala no Cemuni I  e estão realizando processo seletivo também.

1.4) O PET Educação  possui  nova  representante  no  Interpet.  A representante

atual  Camila  solicitou  desligamento  do  programa,  sendo  Karina  a  atual

representante. O PET Serviço Social também trocou de representante, que

agora serão Emily e Amanda. O PET Administração será representado no

Interpet por Elieny e Cirilo.

2) Horário das próximas reuniões

2.1) Acordamos em manter a data e horário  das reuniões do Interpet,  às terças

feiras, 17h.
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3) Mobilização PET Brasil

3.1) Durante o Enapet  aconteceu uma mobilização dos grupos PET. O próximo

passo que daria continuidade a mobilização nacional seria uma visita dos grupos

PET ao MEC em Brasília. Para isso o PET Serviço Social sugeriu um evento que

pudesse  proporcionar  além  da  integração  do  grupo  PET  Ufes,  arrecadação  de

fundos que financiarão a ida de bolsistas a Brasília.  

3.2) Esse evento se caracterizaria como uma Feira Cultural no dia 21 de agosto,

onde  seriam  vendidas  comidas  e  bebidas,  cujo  lucro  seria  destinado  a  ida  de

bolsistas para essa mobilização. Seriam arrecadadas doações dos grupos PET para

financiar a compra desses produtos a serem vendidos.

3.3) Acordamos em levar essa questão para os grupos PETs e verificar se os grupos

apoiam o evento, além de conferir a permissão para a venda de bebidas alcoólicas

em um evento organizado pelo PET.

4) Avaliação ENAPET

4.1) O PET Elétrica ressaltou diversas questões que foram incômodos durante a

realização  do  evento.  Dentre  elas  estavam os  problemas  com organização  das

mesas em relação aos horários, atrasos na programação, e falta de organização por

quem dirigia as discussões também.

4.2) Ocorreram também problemas com os GTs e GDs em relação a dificuldade da

edição dos documentos oficiais e também atrapalhou um pouco a inexperiência das

pessoas que dirigiam os grupos.

4.3) Durante  a  Assembléia  também  ocorreram  alguns  problemas  em  relação  a

dispersão da discussão, além de problemas com atrasos. O conflito em relação ao

horário  se  repetiu  durante  o  Mobiliza  PET,  visto  que  havia  outros  eventos

acontecendo concomitantemente.

4.4) Uma  grande  preocupação  que  foi  discutida  no  Evento  foi  a  questão  da

rotatividade dos tutores e que não é interessante que um tutor seja retirado se ele

está sendo bem avaliado pelo grupo PET.

4.5)Foi destacado também a preocupação em relação a ausência do representante

do MEC na primeira mesa do evento. O receio permanece em relação as bolsas já



que segundo o representante não há previsão para regularização do pagamento

delas.

5) Dia PET 

5.1) Foi proposta a data de  25 e 26 de fevereiro de 2016 para realização do Dia

PET. Essa proposta será levada aos PETs para termos aprovação da data.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 18/08/2015 às

17h00 no PET Serviço Social.

Pontos de Pauta para a próxima reunião:

1) Evento Cultural PET

2) Dia PET

3) Sudestepet  na UFES

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

PET Administração  PET Conexões Educação

PET Conexões Cultura  PET Conexões Licenciatura

 PET Economia PET Educação Física

 PET Engenharia de Computação PET Engenharia Elétrica

PET Engenharia Mecânica PET Matemática

      PET Psicologia
PET Serviço Social


