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Reunião Interpet, dia 21 de novembro de 2017

HORÁRIO: 17h.

LOCAL: Sala 207 do Departamento de Economia.

PARTICIPANTES: PET Economia; PET Administração; PET Licenciaturas; PET Educação

Física; PET Educação; PET Engenharia da Computação; PET Engenharia Elétrica; PET

Psicologia; PET Cultura; PET Engenharia Mecânica; PET Matemática.

● INFORMES:

O Pet Administração informou que ao conversar com a interlocutora sobre os certificados

do SudestePET, que estão sendo cobrados pelos participantes do evento, tiveram como

retorno que ela encaminhará ao CLAA a mudança de responsabilidade de confecção para

a Prograd, retirando da Proex, instância que levará muito mais tempo. Além disso, os

certificados serão entregues via e-mail. Relembrou também que o PET Itinerante será no

dia 22/11/2017 às 14h. Repassou também que o edital para inscrições do SudestePET

2018 está aberto. O Pet Economia informou que pode haver problema com o pagamento

das inscrições com o custeio, tendo em vista que a prestação de contas necessita da

anexação  do  certificado  de  participação  no  evento,  que  só  será  possível  no  ano

subsequente.  O  Pet  Elétrica  lembrou  a  todos  que  as  eleições  para  o  DCE/Ufes

acontecerão nos dias 28 e 29 de novembro e falou sobre a importância da participação de

todos. O PET Computação avisou que mudarão o site e a logo do PET Ufes e, para isso,

abriram um concurso para que os grupos PET enviem sugestões que serão apresentadas

ao CLAA; O Pet Cultura informou que iniciou um processo seletivo e que o edital estará

disponível no dia 22/11/2017; Informou também que  não assinou a nota destinada ao

CLAA por  ela  não  estar  disponível  a  eles  no  dia  de  sua  reunião  semanal;  O  PET



Psicologia  relembrou  que a reunião do CLAA que será feita a leitura da nota feita pelo

InterPET acontecerá na próxima quinta-feira, 23/11/2017, às 15:30h; O PET Licenciaturas

informou que não assinou a nota por seu grupo não concordar com o modo com o qual a

nota foi escrita, visto que há referências a esferas erradas.

PONTOS DE PAUTA:

•  Representantes do CLAA e assinaturas dos petianos;

PET Elétrica disse que Paulo, tutor do PET deles e membro do CLAA,  indicou que há

erros na nota; Grupos PET discutem sobre a reformulação da nota; O interPET entrou em

consenso acerca dos problemas da nota; PET Licenciatura e PET Cultura falaram que

não haverá tempo para reformular a nota, visto que a próxima reunião acontecerá em 2

dias; InterPET concorda que os representantes no CLAA peçam adiamento do ponto de

pauta dos desligamentos para dar tempo de reformular a nota e, caso o CLAA não adie,

os  petianos  representantes  farão  uma  fala  sobre  a  questão  colocada  na  nota; PET

Licenciatura  ficará  responsável  pela  reformulação  da  nota  e  mandarão  pelo  email.

Andamento da nota sobre o posicionamento do Mobiliza quanto ao ocorrido no

SudestePET;

• DIA PET – Ementas para o GDT e sugestão de programação;

As sugestões do  PET Administração estão em anexo;  PET Elétrica apresentou como

sugestão:  Problemas étnicos-raciais  enfrentados no PET;  Como o  PET Ufes  pode se

posicionar em relação à questões étnicos-raciais; Existe debate sobre essas questões na

graduação?; PET Licenciatura decidiu manter os pontos do dia PET anterior para o GDT

Tripé Acadêmico; as sugestões do  PET Cultura estão em anexo; o  InterPET concordou

que os grupos enviarão as sugestões pelo email, para que os outros Grupos PET possam

trazer comentários na próxima reunião.

• Discussão sobre cotas;

PET Mecânica disse que discutiu em sua reunião semanal e decidiu que é importante

levar  essa  discussão  para  dentro  do  grupo;  PET  Computação  acredita  que  será

interessante levar essa discussão para o grupo, visto que, muitos petianos não sabem

exatamente como as cotas poderiam ser aplicadas. As respectivas datas e horários para

visita aos grupos serão definidas após conversa com a petiana egressa do PET Serviço

Social, Suelen, conforme deliberações anteriores.  



• Participação dos grupos PET nos eventos realizados pelo InterPET.

O  PET Economia sugeriu que os petianos representantes no CLAA peçam que  a esse

cobre  a  participação  dos  Grupos  PET nos  eventos  realizados  pelo  InterPET e  pelo

Mobiliza, visto que essa foi uma das deliberações do dia PET; O InterPET concorda com

a proposição. 

PRÓXIMA REUNIÃO: PET Educação Física (05/12/2017) às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

- Última reunião do ano

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

         _______________________________________________________________

         PET Economia                                                   PET Administração

______________________________________________________________

           PET Educação                                                   PET Licenciaturas

____________________________________  _________________________

                 PET Educação Física                                    PET Engenharia Elétrica

       ____________________________________________________________________

PET Engenharia Mecânica                              PET Engenharia da Computação

        _________________________________________________________________



          PET Cultura                                                          PET Matemática

      _________________________

PET Psicologia


