
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário 

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil  

 

Reunião INTERPET, dia 10 de abril de 2018. 

 

DATA: 10 de Abril de 2018. 

HORÁRIO: 17h00min  

LOCAL: Sala do PET Matemática  

PARTICIPANTES: PET EDUCAÇÃO, PET ECONOMIA, PET 

ADMINISTRAÇÃO, PET ENGENHARIA DA MECÂNICA, PET ED. FISICA, PET 

CULTURA, PET SERVIÇO SOCIAL, PET MATEMÁTICA, PET PSICOLOGIA, 

PET ENGENHARIA ELÉTRICA e PET LICENCIATURAS. 

 

INFORMES: 

• O PET engenharia mecânica está com um projeto PET talk, conversação 

em inglês, aberto para todos os pets, sexta feira 15hrs. 

• Duas pessoas do PET matemática conseguiram auxilio para ENAPET 

• PET serviço social estão promovendo abertura de um seminário, com o 

tema luta pela reforma agrária e luta indígena, data 24/04 (horário a 

confirmar). 

 

 

 

 

 

 

 



PONTOS DE PAUTA:  

PRODUÇÃO DOS FORMULÁRIOS DOS PETIANOS EGRESSOS 

Foram tiradas algumas sugestões para o formulário, dentre as quais: nome, 

idade, e-mail, ano de entrada e saída do PET, conclusão do curso, curso, 

telefone, informações do desenvolvimento acadêmico profissional, foto 

(opcional). 

Foi decidido cada petiano levar para seu grupo PET a discussão sobre o 

formulário e trazer na próxima reunião do INTERPET. 

DISCUSSÃO SOBRE O PROCESSO SELETIVO DE CADA GRUPO PET 

Foi decidida uma reunião para o dia 24/04/2018, às 17hrs, no PET Serviço 

Social, uma reunião de ponto único para tratar da discussão do processo seletivo 

do PET e a implementação de cotas. Todos os grupos PET deverão estar 

presentes. 

COLETA DE NOMES PARA I CONFERÊNCIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA 

UFES 

Com a mudança de data da I conferência de ações afirmativas da UFES do dia 

22 a 25 de maio de 2018 para o segundo semestre de 2018, ficou decidido a 

discussão posterior para esse ponto. 

PET ITINERANTE  

Para o PET itinerante em São Mateus ficou decidido o pedido de pauta e uma 

sugestão de data do PET PRODBIO, e para o PET itinerante realizado 

semestralmente na UFES ficou decidido para                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a próxima reunião que será extraordinária para tratar de todos os pontos conjunto 

com o mobiliza na data 17/04, 17hrs no PET Psicologia.  

SITUAÇÃO DO PET PSICOLOGIA 

PET psicologia está declarando a dificuldade que o grupo está encontrando com 

seu tutor, nas reuniões, e até nas tarefas mais simples do dia a dia. O grupo 

alega se sentir constrangido, desgastados emocionalmente e profissionalmente. 



Proposta de marcar uma reunião antes da avaliação do PET psicologia para 

avaliar os problemas interno do grupo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PRÓXIMA REUNIÃO: 

 A próxima reunião do INTERPET ocorrerá no PET psicologia, no dia    

17/04/2018 às 17h00min. 

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

• Pontos em conjunto com o MOBILIZA PET. 

                                                                                                 

 

Sem mais a declarar, às 18h10min, lavro esta ata: 

 

____________________________  ____________________________ 

PET Educação Física                                                      PET Economia                  

 

____________________________ ____________________________ 

PET Conexões Administração                              PET Engenharia Mecânica 

 

____________________________ ____________________________ 

PET Psicologia                                                 PET Licenciaturas  

  

____________________________ ____________________________ 

PET Conexões Educação                    PET Engenharia da computação 

 

____________________________     

PET Serviço Social                                                 PET Conexões Cultura 

 

____________________________    

PET Matemática  

  


