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Reunião Interpet, dia 06 de junho de 2017.

DATA: 06 de junho de 2017.

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Sala do PET Educação Física

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

INFORMES: 

-  PET  Engenharia  Elétrica  informou  o  novo  representante  do  Interpet,

Bernardo.

- PET Educação pediu para o pessoal avisar em seus grupos para os petianos

e tutores responderem o questionário do PET Itinerante o mais rápido possível.

- PET Administração pediu para que os representantes do Interpet confirmem

nos seus grupos a quantidade de petianos que irão participar do PET Itinerante

e deem essa resposta no grupo do whats.  

- PET Engenharia Mecânica informou que abrirá um minicurso de Excel Básico

para os PET da Ufes em dias da semana a noite. O local e a quantidade limite

de participantes ainda serão decididos. Também foi informado que o petiano

Mateus voltará como representante do grupo no Interpet na próxima reunião.

- Os PET Economia e Psicologia irão iniciar um grupo de estudos com o tema

“Adoecimento do Capitalismo”. O grupo irá se reunir uma vez por mês, com o

primeiro encontro acontecendo dia  21 de junho às 18h.  O local  ainda será

decidido.



PONTOS DE PAUTA:

 COMISSÃO MOBILIZA PET, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E LGBT

- A próxima reunião da comissão acontecerá sexta-feira dia 09/06 às 15h no

PET Economia. 

 ENAPET

- Foi confirmado a quantidade de 31 pessoas inscritas no evento. A lotação

mínima  para  o  ônibus  sair  da  UFES  é  de  70%  (29  pessoas).  Por  isso  é

importante que quem esteja inscrito e colocou o nome na lista vá, porque se 3

pessoas faltarem o ônibus não pode sair da UFES.

- O petiano Caio do PET Matemática irá criar um grupo dos inscritos no evento

no whatsapp para discutir todas as questões referentes à viagem.

-  Não  será  mais  necessário  realizar  o  sorteio  das  duas  inscrições  para

preencher as vagas no ônibus.

-  O InterPET ciente do discutido na reunião do CLAA se retrata perante os

tutores  devido  o  modo  como  foi  decidida  a  colaboração  para  financiar  a

participação  de  3  petianos  no  Enapet.  Entendemos  que  não  foi  a  melhor

maneira de solicitação, mas frisamos a urgência e o risco que corríamos de 28

petianos que já haviam pago a inscrição perderem o transporte.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do Interpet ocorrerá no PET Engenharia da Computação, dia

20/06/2017 às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Comissão Mobiliza PET, Questões Étnico-raciais e LGBT;
 Seminário sobre o sistema de cotas no processo seletivo 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        

                

                                                       

                                 


