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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 
 
DATA: 14/11/2013 
HORÁRIO: 11:15 h 
LOCAL: PET – Conexões Educação 
 
PARTICIPANTES: PET Administração, PET Cultura, PET Ciências 

Econômicas, PET Educação, PET Educação Física, PET Engenharia da 

Computação, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia Mecânica, PET 

Licenciatura, PET Matemática, PET Psicologia e PET Serviço Social. 

Informes: 

O petiano Jhonathas (PET Educação) irá fazer parte do InterPET, as petianas 

Larissa e Gabriela (PET Psicologia) estavam representando seu grupo nesse 

dia e o petiano Rubens (PET Cultura) voltou a participar do InterPET. Circulou 

entre os participantes da reunião uma lista de presença que será fixada no livro 

de Ata junto com a ata dessa reunião. 

Pontos de pauta: 

Jornada Cientifica: Marcello engenharia elétrica vai ligar PRPPG para saber o 

dia exato da exposição dos banners, ou seja, se vai ser nos três dias de 

jornada, ou se vai ser somente no dia 27.  O PET engenharia da computação 

sugeriu que se for somente no dia 27 a apresentação dos Pôsteres a cada 2 

horas 3 PET apresentarem, assim não haverá acumulação de trabalhos no 

local  e todos serão apresentados. 

Mobiliza PET: O PET Serviço Social reiterou sua disposição para o mobiliza, 

dizendo não ser possível mais a ida, devido a uma atividade do grupo. E pediu 

para que esse fato fosse registrado em ata. PET economia também não poderá 

comparecer. Rubens PET cultura questionou sobre como os petianos irão, se 

haverá o custeio. Foi levantada uma discussão sobre a importância do mobiliza 



e seus impactos no programa. Concluímos que a maioria dos PET não irão ao 

Mobiliza devido a demandas do curso e também devido á demandas dos 

próprios grupos, alguns estarão passando por avaliação do triênio. 

Espaço UFES: PET matemática (um dos PET que esta na comissão de 

organização do Espaço UFES) sugeriu que o Espaço UFES fosse uma semana 

antes do dia PET, ou seja se o DIA PET for nos dias 24, 25 e 26 de janeiro o 

Espaço UFES seria no dia 17 de janeiro. PET Psicologia (Comissão) sugeriu 

29 de novembro. PET Serviço social (comissão) concordou com o PET 

matemática em partes, concordaram em ser uma semana de diferença do DIA 

PET, mas sugeriram outra data, sugeriram dia 24 de janeiro Espaço UFES e 31 

de janeiro, 01 e 02 de fevereiro para o DIA PET.  O PET Psicologia propôs 

colocar em discussão no espaço UFES a questão do mobiliza e a situação 

atual do PET, porém o integrante Rodrigo (PET Engenharia da computação) 

não acha válido fazer espaço UFES com a temática ligada ao mobiliza, pois a 

maioria dos bolsistas não irão ao mobiliza. Ficou decidido que a comissão 

organizadora do Espaço UFES irá se reunir e na próxima reunião do InterPET  

irá trazer a data e a temática. 

Dia PET sugestões de GD e GT: PET Psicologia sugeriu CLAA o porquê da 

mudança. PET Economia: sugestão de data 31, 01 e 02 de fevereiro. O PET 

Matemática sugeriu um GD que Fomentasse articulação com o curso de 

origem, que destacasse a história e a importância do PET. Na próxima reunião 

trazer os temas do GD e GT e fazer o sorteio para definir comissão de 

organização de cada GT. PET Elétrica vai enviar a lista de GD e GT para que 

cada grupo faça uma Pré discussão para direcionar os assuntos no próximo 

InterPET. 

Feira de cursos: Comissão organizadora, o PET Economia irá fazer uma 

planilha e enviar para o PET UFES, para ser preenchida pelos integrantes que 

irão fazer parte da comissão organizadora da Feira de cursos, a lista deverá 

conter nome telefone e endereço eletrônico (email) dos representantes. Essa 

lista será enviada para o professor Itamar, ele só está esperando essa 

definição sobre a comissão para começar as reuniões. 



A próxima reunião será realizada no dia 28 de novembro, no PET Engenharia 

da Computação, às 11:15 Horas.  

 

Pontos de pauta para próxima reunião 

A comissão organizadora do Espaço UFES irá trazer a data e a temática do 

evento. 

Definir comissão para cada GD e GT do DIA PET. 

 

 
Sem mais a declarar, lavro esta ata: 
 

 

_____________________________      _____________________________                              

 PET Administração                                    PET Cultura 

 

_____________________________             ___________________________ 

PET Ciências Econômicas                             Pet Educação 

 

____________________________    _______________________________                                        

PET Educação Física                           PET Engenharia da Computação                                               

 

____________________________      _______________________________ 

PET Engenharia Elétrica                       PET Engenharia Mecânica 

 

____________________________          ____________________________                                                            

PET Licenciatura                                        PET Matemática 

 

_____________________________     _______________________________    

PET Psicologia                                       PET Serviço Social. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


