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Reunião Interpet, dia 10 de outubro de 2017.

DATA: 10 de outubro de 2017.

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Sala do PET Conexões Administração

PARTICIPANTES:  PET PSICOLOGIA,  PET ENGENHARIA ELÉTRICA,  PET
EDUCAÇÃO,  PET  LICENCIATURA,  PET  ECONOMIA,  PET  MATEMÁTICA,
PET ADMINISTRAÇÃO, PET MECANICA,  PET ED.  FISICA,  PET SERVIÇO
SOCIAL PET COMPUTAÇÃO E PET CULTURA.

INFORMES:

- PET Educação vai promover um evento com o tema "Mulher na Comunidade

Acadêmica" no dia 30/10/2017;

-  O  PET Mecânica  não  participou  do  seminário  de  Inserção  de  Cotas  no

Processo Seletivo do PET, pois estava em aula nos dois dias;

- A reunião da comissão do Mobiliza foi no PET Elétrica e foi avaliada como

positiva. Foi discutido e está sendo definido, que as datas para o PET Itinerante

que será entre os dias 13/11 e 17/11.

PONTOS DE PAUTA:  

 DIA PET

- O PET Computação ficou responsável pela Infraestrutura do evento e o

PET Matemática ficou responsável em coordenar o GDT de LGBT;

 - Foi levada para os grupos, e assim, decidido que serão feito 6 GDT's;



- Foi sugerido que o tema da Roda de Conversa do DIA PET 2018 seja

sobre “LGBT”;

- O tema CLAA não será um GTD sozinho e passará a fazer parte do GDT

de Legislação.

- Foram feitos os sorteios sobre os temas dos GDT’s e quais grupos serão 

responsáveis por eles:

*PET Administração - Legislação

*PET Educação - Conjuntura da Educação

*PET Licenciatura - Tripé Acadêmico

*PET Elétrica - Questões Étnico-Raciais

*PET Serviço Social - Conexões

*PET Matemática - LGBT

 CLAA E DESLIGAMENTOS

-  Para  a  discussão  alguns  grupos  PET disseram que  tinham petianos  em

processo  de  desligamentos.  O  PET Mecânica  informou  que  possuem  dois

petianos e o PET Elétrica também possuem dois petianos em processo de

desligamentos;

- O Tutor do PET Mecânica se posicionou à respeito dos desligamentos de

forma que seja analisada os períodos em que o petiano foi reprovado;

- Foi sugerido que o INTERPET faça uma nota com seu posicionamento em

relação a estes desligamentos, mas para isso, serão chamados os petianos

participantes da comissão do CLAA para que possam conversar e mostrar a

real situação;

- A próxima foi reunião do INTERPET foi trocada de data para o dia 17/10/2017,

para que haja tempo hábil para escrever e mandar esta nota para o CLAA.



 AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO

-  A tutora  do  PET Licenciatura  não  achou  produtivo  o  evento,  pois  houve

grandes limitações;

- O PET Serviço Social e PET Economia achou que a palestrante do primeiro

dia não sabia muito bem como abordar o tema que foi proposto;

- PET Matemática achou que o primeiro dia não foi produtivo, a palestra houve

grande falta de dados;

-  Foi  lembrada  também a  grande  falta  de  petianos  no  evento,  e  que  isso

ocorreu pela falha da escolha dos dias e horários;

- Para as próximas palestras, foi sugerido que um maior número de pessoas

conheça  os  palestrantes.  E  que  seja  feita  também,  uma  conversa  com  o

palestrante antes da sua apresentação;

- Foi lembrado que não foi feito o debate sobre a adesão de cotas nos grupos

PET da UFES;

-  Foi  sugerido  que  a  programação  de  próximos  eventos  seja  feito  com

antecedência com local,  data e palestrantes já definidos para que não haja

imprevistos e tenha que fazer as coisas em cima da hora.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do Interpet ocorrerá no PET Conexões Cultura no dia

17/10/2017 às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 PROCESSOS DE DESLIGAMENTO
 DIA PET
 DISCUSSÃO SOBRE COTAS

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


