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Reunião Interpet, dia 31 de Janeiro de 2017.

DATA:  31 de Janeiro de 2017.

HORARIO: 14h.

LOCAL: Sala do PET Matemática

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

INFORMES:

 O  PET Psicologia  informou  a  substituição  de  sua  representante,  junto  ao  Interpet,

Géssica pela petiana Natália.

PONTOS DE PAUTA:

Dia PET:

 Mesa de Abertura: O PET Mecânica lembrou que o tema da mesa de abertura é

“Precarização e corte de gastos. ”  Além disso a mesa será composta pela Pró
reitora Zenólia, pelo Professor Donato, por um petiano do PET Pscicologia, pelo
tutor do PET Economia e pelo professor Rafael Teixeira do curso de Serviço
Social.   O  tutor  do  PET economia  ainda  não  confirmou  e  caso  não  possa
participar da mesa,  será feito o convite ao tutor do PET Mecânica. Todos os
integrantes  da  mesa  terão  tempo  de  fala  de  10  minutos,  com  exceção  do
professor  Rafael  Teixeira,  que  terá  25  minutos  de  fala  por  se  tratar  de  um
especialista no tema.

 Roda de conversa: A roda de conversa será realizada no mesmo local da mesa

de abertura. O PET Psicologia informou que os convidados para esta roda de
conversa são três integrantes do Coletivo Negrada, que terão 10 minutos de fala
cada um. Após as falas teremos uma hora de debate com os participantes dos
grupos PET, totalizando uma hora e meia de atividade. 



 GT/GD: 
 Foi informado que os grupos PET responsáveis por algum GD/GT deverão levar

notebook e os projetores serão fornecidos pelos PET engenharia da computação,
elétrica e mecânica. Além disso a organização de cada GD/GT deverá contar
com dois petianos mais o tutor para a condução da discussão. O PET ProdBio
precisou  mudar  o  tema  de  seu  GD/GT,  o  novo  tema  é  “Financiamento  do
Programa:  Custeio”.  Pedimos  ao  PET ProdBio  que  envie  a  ementa  do  seu
GD/GT para o e-mail  do PET UFES até  amanhã para  que os  outros  grupos
possam tomar ciência da mesma antes do dia PET.

 G39:  Foi lembrado que irão participar do G39 três  representantes por grupo

PET, sendo estes, o tutor e dois petianos, sendo um desses o representante do
Interpet.

 Assembleia:  Foi  informado  que  o  PET  Administração,  responsável  pela

assembleia do dia PET, precisará de levar notebook para a mesma e o projetor já
estará disponível no auditório.  Além disso o PET informou que está fazendo
uma lista com o nome dos bolsistas de cada PET, para um controle no dia da
assembleia. Essa lista foi pedida para o tutor de cada grupo, e os grupos que não
enviaram essa lista devem procurar o PET Administração.

 PET Integração: O PET Educação Física informou que a confraternização está

programada para ser na sede da Adufes, mas ainda não houve resposta quanto a
confirmação.  Caso seja  negado o  espaço  da  Adufes  ou  não haja  resposta,  a
confraternização será na sala de dança do CEFD. Até às 13h de quinta feira as
pessoas que desejarem participar do PET Integração devem entregar os R$15,00
para  algum integrante  do  PET Educação  Física  ou  informar  com o  que  irá
contribuir  (contribuição  essa  com  valor  mínimo  de  R$10,00).  Também  foi
informado que cada grupo PET deve escolher uma cor que deve estar presente
em alguma peça de roupa dos integrantes do grupo, para que assim possam ser
feitas dinâmicas. O PET Educação Física fará uma tabela para que cada grupo
PET preencha com a cor de seu grupo, lembrando que a cor de cada grupo deve
ser diferente. Além disso terá música e aula de forró.
.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do Interpet ocorrerá no PET Psicologia, dia 14/02/2017 às 17:30h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Avaliação do dia PET;
 Leitura das deliberações do dia PET.



Sem mais a declarar, às 16:16, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

          PET Engenharia Elétrica                                         PET Educação Física

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Mecânica

____________________________                     

     PET  Conexões Cultura                             


