
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 28 de Abril de 2015

HORÁRIO: 17h00 

LOCAL: PET Engenharia Elétrica

PARTICIPANTES:  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Mecânica,  PET

Economia,  PET  Administração,  PET  Conexões  Educação,  PET  Psicologia,  PET

Serviço  Social,  PET  Licenciatura,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Engenharia  de

Computação, PET Matemática.

1) Informes:

1.1) Cecília participará do INTERPET junto com Camila como representante do

PET Conexões Educação.

1.2) PET  Administração  ligou  para  o  informativo  do  blog  da  UFES,  eles

disseram que pode enviar o texto desejado em qualquer formato e em

qualquer dia da semana que eles editam.

1.3) PET Serviço Social informou que trará um modelo de proposta para o Dia

PET na próxima reunião.

2) PET Itinerante:

 Foi  lido o e-mail  contendo o resumo das propostas para o PET Itinerante

2015. No e-mail também continha informações sobre a próxima reunião do

PET Itinerante: 06/05 às 17h na sala do PET Psicologia.

 Foi decidido que os assuntos referentes ao PET Itinerante serão tratados pela

própria comissão. 

3) ENAPET

 Foi discutido o interesse dos petianos em ir ao ENAPET. Ficou a cargo da

Camila  (PET  Conexões  Educação)  a  criação  de  uma  lista  para  verificar

quantas  pessoas  têm  interesse  em  ir  ao  ENAPET  de  ônibus,  a  fim  de

viabilizar o mesmo. Têm prioridade as pessoas que já se inscreveram.
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 A Leitura da ata do CLAA ficou para a próxima reunião já que a mesma não

se encontrava no site. O PET Engenharia Elétrica ficou de cobrar ao CLAA a

ata da reunião pelo e-mail do INTERPET.

4) SudestePet:

4.1) Viabilização SudestePET 2015:

 Pet  Engenharia  de  Computação  disse  que  a  Roberta  (tutora  PET

Engenharia de Computação) falou que é complicada a realização neste

ano e que não tem interesse em fazer sem o apoio dos demais tutores.

Mas se disse animada caso haja esse apoio.

 O  PET  Economia  mandou  um  e-mail  ao  Guatemir  (tutor  PET

Licenciatura) sobre a viabilização do SudestePET na UFES. Ele não

havia respondido até a hora desta reunião.

 Ficou para a próxima reunião (12/05) a resposta final se ocorrerá ou

não o SudestePET 2016 na UFES.

4.2) Avaliação SudestePET 2015:

 Anelyse (PET Economia) abriu a discussão dizendo que o evento foi

muito organizado quanto à sua infraestrutura, alimentação (RU UFOP),

acomodação receptiva e perto do local do evento. Disse também que

as  atividades  propostas  foram  boas,  mas  os  GD/GTs foram  muito

fracos, com discussões que não levaram a propostas, comprometendo

o bom andamento da Assembleia Geral. Em geral, os PETs presentes

nesta reunião e que foram ao SudestePet concordaram com os pontos

levantados  pela  Anelyse,  dando destaque para  o  descontentamento

com os GD/GTs.

 Camila  (PET Conexões Educação)  acrescentou que  no  seu  GD/GT

houveram  discussões  fora  do  tema  proposto  e  criticou  a  falta  de

formatação dos documentos levados dos GD/GTs para a assembleia.

Já Lucas (PET Elétrica) complementou dizendo que no GD/GT e na

Assembleia  Geral  houve  falta  de  preparo  de  quem  estava

coordenando.

 Ficou de acordo a criação de uma nota para ser publicada na página

do SudestePET 2015 agradecendo o evento e expondo os elogios e

críticas ao mesmo. Camila  ficou responsável  por criar  uma primeira



versão  da nota  para  ser  rodada no  e-mail  do  INTERPET para  que

outros participantes do evento possam complementá-la.

5) Bolsas:

Até a data desta reunião, a bolsa referente ao mês de março de 2015 ainda

não  havia  chegado  às  contas  bancárias  dos  petianos.  Foi  dito  que  a  bolsa  foi

homologada mas não foi depositada e o problema é externo à UFES. 

Pontos de Pauta para a próxima reunião:

1) Lista do ônibus ENAPET

2) SudestePet (Resposta final sobre a viabilização)

3) Ata do CLAA

4) Modelo de proposta do dia PET (PET Serviço Social)

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

PET Administração  PET Conexões Educação

 PET Economia PET Educação Física

 PET Engenharia de Computação PET Engenharia Elétrica

PET Engenharia Mecânica PET Licenciatura

      PET Matemática       PET Psicologia

      PET Serviço Social


