
 
Reunião InterPET, dia 05 de junho de 2018. 

 
DATA: 05 de junho de 2018. 

 
HORÁRIO: 17 h 

 
LOCAL: Sala do PET Conexões Educação 
 
PARTICIPANTES: PET CONEXÕES EDUCAÇÃO, PET CONEXÕES 

LICENCIATURAS, PET ECONOMIA, PET CONEXÕES ADMINISTRAÇÃO, PET 

ENGENHARIA MECÂNICA, PET PSICOLOGIA, PET COMPUTAÇÃO, PET 

CONEXÕES CULTURA, PET EDUCAÇÃO FÍSICA, PET ENGENHARIA ELÉTRICA 

e PET MATEMÁTICA. 

 

 
INFORMES: 

• PET Mecânica divulgou o PET Talks e reforçou a divulgação dentro dos grupos PET.  

• PET Engenharia da Computação vai oferecer no site do PET UFES um login e senha 

para que os grupos PET preencham o questionário dos egressos. 

• PET Economia sugeriu tirar um representante do InterPET para ir na reunião do 

CEPE para aprovação das normas PET. 

• O pedido do ônibus para o XXIII ENAPET já foi realizado. 

• PET Licenciatura divulgou o evento Diálogo com a Pós: "O self no armário: uma 

teoria fundamentada sobre o silêncio de gays e de lésbicas no ambiente de 

trabalho". 

PONTOS DE PAUTA: 

 
1.  Proposta de integração dos grupos PET: 

•  PET Licenciatura sugeriu um lanche coletivo nas reuniões do InterPET. 

•  O InterPET decidiu que em cada reunião 3 grupos PET serão deliberados para levar 

o lanche, tendo início na próxima reunião com o PET Licenciaturas, Educação e 

Mecânica. 

 

 

2.  Banco de dados 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário 

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil 



• Ponto de pauta para a próxima reunião 

 

3.  Pré ENAPET 

• Será realizado em parceria com a Comissão Mobiliza PET da UFES. 

• Acontecerá em dois momentos: um introdutório em que os petianos devem discutir 

sobre as normas PET e as deliberações do Dia PET 2018 e um segundo momento 

com as resoluções a serem levadas ao evento. 

• O PET Economia está responsável por criar um questionário para deliberar as datas 

e horários das reuniões. 

 

4.  Reunião com os representantes do CLAA 

• Os representantes discentes que compõem o CLAA comparecerão as reuniões do 

InterPET conforme sua disponibilidade. 

• Os PET Economia e Psicologia apontaram que serão meios utilizados pelos 

representantes para divulgar as deliberações do CLAA quando estes não puderem 

estar presentes nas reuniões do InterPET. 

 

5.  PET Itinerante 

•  A dinâmica terá duração de 45 min e acontecerá no início do evento. 

•  O tempo de fala de cada palestrante deverá ser de no máximo 25 minutos. 

•  O PET Mecânica está responsável pela mediação da mesa. 

•  O PET Conexões Educação está responsável pelo credenciamento. 

 

6. Agenda 

• O PET Matemática ficou responsável por criar uma agenda coletiva no Gmail que 

conectará o e-mail de cada grupo PET. 

• Uma agenda física será fixada na pasta de atas do InterPET e os eventos divulgados 

nos informes deverão compor essa agenda. 

 
PRÓXIMA REUNIÃO: 

 
Sala do PET Conexões Licenciatura 

Dia 19/06/2018 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

• Avaliação da reunião de normas PET 

• Deliberação de representantes para ida ao CEPE 

• Banco de dados 

• Facebook do PET UFES 

• Avaliação do PET Itinerante 

• Pré ENAPET 

• Agenda PET UFES 

Sem mais a declarar, lavro esta ata:  



 

  
___________________________________               ________________________________ 

PET Conexões Educação PET Matemática 
 

 

 

 
 

 
PET Educação Física PET Economia 

 

 

 

 
 

 
PET Conexões Administração           PET Engenharia Mecânica 

 

 

 

 
 

 

PET Serviço Social PET Psicologia 
 

 

 

 

 

 

PET Engenharia da Computação PET Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 
 
 

 
PET Conexões Licenciatura Pet conexões Cultura 



 


