
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 31 de Março de 2015

HORÁRIO: 17h00 

LOCAL: PET Educação

PARTICIPANTES:  PET  Conexões  Cultura,  PET  Economia,  PET  Conexões 

Educação, PET Educação Física, PET Engenharia da Computação, PET Engenharia 

Mecânica, PET Matemática, PET Psicologia, PET Serviço Social.

1) Informes:

1.1) O PET Economia trouxe o calendário das reuniões do CLAA, contendo a 

data tanto das reuniões virtuais quanto presenciais. No entanto, apenas 

faremos  a  leitura,  no  InterPET,  da  ata  das  reuniões  presenciais  que 

conterão os informes e novidades. O calendário está anexado a presente 

ata e foi encaminhado por e-mail pelo PET Economia.

1.2) O PET Educação Física elaborou uma planilha, que já foi encaminhada 

por e-mail, especificando todos os gastos do Dia PET.

1.3) O  PET  Psicologia apresentou  os  novos  representantes,  Matheus  e 

Rovena. 

2) Retorno da Comissão do Informa: 

O PET Cultura informou que é preciso ir  à Superintendência de Cultura e 

Comunicação (Supecc) com o texto que pretendemos colocar no site da UFES. O 

PET Matemática trouxe o e-mail e telefone da Secretária de Comunicação (Secom) 

para que possamos entrar em contato com a mesma, enviando o que queremos que 

seja  publicado:  secom@reitoria.ufes.br /  4009-2383.  O PET Matemática  também 

disse que o Jornal Informa está em processo de licitação.

Durante  a  reunião,  decidiu-se  que  o  grupo  PET  que  tiver  interesse,  no 

próximo  InterPET,  ficará  a  cargo  de  cuidar  da  divulgação  do  Programa  na 

Universidade,  tanto  no  âmbito  geral  do  que  é,  de  fato,  o  Programa,  quanto  na 

divulgação de eventos que os grupos PET UFES realizam, sendo estes o Dia PET, 
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Feira de Cursos, viagens para eventos e etc. Este processo será realizado através 

de um movimento de rotatividade, ou seja, o grupo PET será responsável apenas 

por um determinado período de tempo, sendo estimado um semestre por grupo. 

3) PET Itinerante:

Foi decidido nesta reunião que o PET Itinerante deverá desenvolver atividades que 

envolvam todos os grupos PET UFES, sendo realizadas em turnos diferentes e, no 

mínimo, uma atividade por semestre. O PET Itinerante focalizará a formação crítica 

e política sobre a sociedade,  podendo ser palestras, documentários, mostras, etc. 

Fica a caráter da comissão decidir o que é mais viável, tanto a forma de realização 

da atividade, como o assunto a ser discutido. A Comissão se reunirá e levará uma 

proposta mais elaborada ao próximo InterPET. Os representantes do PET Itinerante 

devem entrar em contato com o PET ProdBIO para que possam se organizar.

4) Horário e dia das reuniões do Interpet

As reuniões do InterPET continuarão acontecendo nas terças-feiras às 17 horas.

5) Representação do PET ProdBio nas reuniões do Interpet

Através do PET Economia, foi informada a necessidade de eleger um representante 

do InterPET para ser o interlocutor direto com o PET ProdBio. Durante a reunião 

decidimos  que  o  integrante  responsável  por  sediar  a  reunião,  seja  também 

responsável  por  essa  interlocução,  esclarecendo  o  que  foi  discutido  durante  o 

InterPET, respondendo as dúvidas e dando os informes necessários. 

6) Avaliação Dia PET:

Os pontos citados durante a avaliação foram:

• Adiamento do Dia PET: Discutiu-se sobre a falta de organização dos grupos, 

em vistas que o evento é marcado com antecedência. Um dos problemas 

levantados também foi que o InterPET foi marcado na semana do Dia PET, 

dificultando  a  organização  dos  grupos.  Embora  necessário,  devido  à 

desorganização em que os  grupos se  encontravam,  o adiamento  também 

acabou ocasionando na ausência do Itamar, que só recebeu o informe do 

adiamento, mas não foi avisado sobre a nova data;



• Atrasos: Todas as atividades ocorreram com atraso, com exceção do PET 

Integração, sendo questionada novamente a desorganização; 

• PET  Integração: Conseguiu,  de  fato,  integrar  os  grupos,  cumprindo  os 

objetivos da atividade. 

• Mesa  de  Abertura:  A  mesa  de  abertura  estava  muito  perdida,  pois  não 

sabiam  quem  deveria  falar  ou  como  deveria  ocorrer.  Levantou-se  a 

necessidade de se organizar melhor, conversar antes para ter certeza do que 

vai acontecer;

• GDs/GTs: Sobre  o  PET  responsável  pelo  GD/GT  Tripé  Acadêmico,  foi 

apontada a desorganização do grupo no processo de relatoria, principalmente 

porque a mesma acabou chegando sem um texto bem elaborado, cabendo ao 

G39  refazê-lo.  Esse  processo  acarretou  em  uma  grande  dificuldade  dos 

grupos para prosseguirem com o trabalho. Foi ressaltado que, nas ultimas 

reuniões,  um modelo  de  relatoria  foi  enviado  por  e-mail  a  todos  os  PET 

UFES, sendo questionado então a falta da leitura de e-mails e ausência nas 

reuniões do InterPET pelo grupo responsável. 

Quanto ao GD/GT Custeio e Estruturação Legal, foi apontada a falta 

de espaço dos petianos na discussão, em vistas que o objetivo é o contrário. 

No  entanto,  havia  dois  tutores  na  sala.  Em  alguns  momentos,  petianos 

levantaram a mão e foram ignorados. Foi frisado que aquele espaço deve ser 

entendido como nosso, que às vezes os tutores acabam nos inibindo, embora 

a culpa não tenha sido deles, mas sim uma falta de tato;

• Assembleia: Houve  uma  divergência  quanto  ao  assunto,  alguns  grupos 

acharam  desorganizada.  No  entanto,  apontou-se  a  mediação  da 

coordenadora  da  assembleia  como  algo  positivo,  embora  inexperiente  no 

ponto de vistas de alguns. A postura dos integrantes dos outros grupos, entre 

conversas  paralelas  e  frequentes  saídas  do  auditório,  fez  com  que  se 

tornasse algo desorganizado;

• Propostas: Quanto  às  propostas  para  o  texto  final  da  assembleia,  foi 

questionada a quantidade, enquanto poderiam ter sido menos propostas com 

maior elaboração;



• Tempo de duração do Dia PET: Um dos grupos propôs transformar o Dia 

PET, de fato, em um dia só. No entanto, discutiu-se sobre como se tornaria 

mais  cansativo,  principalmente  considerando  a  falta  de  engajamento  dos 

grupos sobre as questões importantes do Programa. Reiterando as conversas 

paralelas e desinteresse. Pensou-se então em passar o Dia PET para apenas 

dois dias, levando a integração a acontecer após o G39;

• Questões  gerais: Foi  questionada  a  realização  de  rotatividade  na 

representação do Dia PET por um dos grupos, sendo que deve ser um evento 

realizado com a presença de todos. Além disso, deve-se colocar um tempo 

maior entre o GT/GD e o G39, tanto para que os grupos possam discutir entre 

si,  quanto  para  os  petianos  que  ficarem em um  GT/GD  por  mais  tempo 

poderem almoçar. Levantou-se a necessidade de começarmos a organizar o 

Dia  PET  um  tempo  antes,  para  que  possa  haver  mais  colaboração  no 

desenvolvimento das ementas e da organização também.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 14/04/2015 às 

17h00 no PET Engenharia da Computação.

Pontos de Pauta para a próxima reunião:

1) Grupo PET responsável pela divulgação dos grupos PET UFES.

2) Retorno PET Itinerante.

3)

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

PET Conexões Cultura PET Engenharia Mecânica

 PET Economia PET Matemática

 PET Conexões Educação PET Psicologia



PET Educação Física PET Serviço Social

      PET Engenharia da Computação


