
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 15/04/2013
HORÁRIO: 19h
LOCAL: PET Serviço Social
PARTICIPANTES:  PET Educação  Física,  PET Engenharia  da  Computação,  PET 

Educação, PET Serviço Social, PET Licenciatura, PET Matemática, PET Economia, 

PET Engenharia Elétrica, PET Psicologia.

Informes:

-  Lembrar  os  grupos  que  no  próximo  semestre  2013/1  inicia  a  rotatividade  das 
reuniões. No semestre 2013/1 será noturno, como de costume, e no 2013/2 será 
diurno.

- Na próxima quinta-feira 18/04, os petianos Claudio e Rômulo irão apresentar o 
INTERPET e o PET UFES, para o novo grupo PET Administração.

- A tabela para preenchimento das vagas do ônibus para o ENAPET já esta on-line, 
os grupos devem preencher se realmente tem a intenção de participar. Reformular a 
tabela, diminuindo as vagas, para a inserção do PET ADM.

Ponto de Pauta:

• AVALIAÇÃO - SUDESTE PET 2013

Pet Licenciatura: Participaram do GD/GT Estatuinte onde foi discutido o regimento 
dos grupos pet  que se encontra atrasado,  falta à renovação de informações.  Foi 
proposto um novo regimento, refletido como este será elaborado. Ficou deliberado 
que o CENAPET irá pensar em uma data, para reunião e atualização do regimento. 
Será enviado um e-mail para todos/as os/as tutores/as informando sobre o evento. O 
grupo  avalia  o  encontro  de  forma  positiva  ressalta  que  o  ônibus  não  possuía 
banheiro e a viagem foi longa.

Pet Educação –  Participaram do GD/GT sobre Avaliação. Consideram que o nosso 
CLA esta na frente em nível de organização, se comparado a outras universidades, 
principalmente em questão de qualidade. Informaram que o Ayala já encaminhou um 
novo relatório  e planejamento  para esse ano e que parece que foram realizadas 
mudanças significativas. Avaliaram o encontro como positivo, reforçando a questão 
do alojamento e do ônibus que não foi confortável pela distancia da viagem.

Pet  Matemática  –  Como  deliberado  em  reunião  o  grupo  ficou  responsável  de 
acompanhar o GD/GT sobre o PET e a graduação, mas ao chegar ao evento havia 
acabado as vagas para esse espaço. Participaram do GD/GT Estatuinte, em que foi 
debatido sobre a importância do novo regimento. Sobre o eixo Educação: Foi positivo 
a  troca  de  experiências,  mas  com  poucas  pessoas.  De  uma  forma  geral:  O 
alojamento não estava dentro de universidade, mas os espaços eram pertos. Não 
havia  banheiro  no  ônibus,  mas  não  avaliaram  como  um  problema,  visto  que  o 
motorista parou sempre que necessário. O evento foi bom, a galera do PET UFES se 
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integrou. Sugeriram que no processo de rotatividade dos encontros regionais, que 
em 2015 o encontro seja sediado pelo Rio, visto que durante o UAI PET (Encontro 
dos grupos pet de Minas Gerais)  do ano que vem, a universidade de Uberlândia 
tentará sediar  o evento em Minas, ocupando a vez que seria do Rio de Janeiro, 
portanto em 2016, será a vez do Rio sediar, e não do Espírito Santo.

Pet Serviço Social – avaliaram positivamente o evento de forma geral. Colocaram 
que  alguns  petianos  demonstram  não  saber  de  informações  básicas  sobre  o 
programa;  sobre  a  importância  de  estar  participando  de  eventos  para  entender 
melhor o programa, principalmente sobre o que compete ao PET, devido a algumas 
propostas  de  responsabilização  do  PET,  que  não  nos  cabem.  Avaliaram  como 
negativo  que a assembleia  estava esvaziada e  a condição do ônibus,  devida ao 
longo período de viagem.

 = FEIRA DE CURSOS
     
Reforçamos que será um representante por PET do INTERPET na comissão geral e 
que as reuniões serão separadas das reuniões do INTERPET. Por não conseguir 
encontrar  o  manual  com  as  equipes,  deliberamos  que  na  próxima  reunião 
dividiremos  as  tarefas  da  Feira  de  Cursos.  Pet  economia  ficou  responsável  de 
encontrar o manual e enviar para o e-mail, para que cada grupo discuta e na próxima 
reunião sejam definidas as equipes.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 22/04/2013 às 
19h00min no PET Economia. 

Ponto de pauta: Organização da Feira de Cursos. 

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

__________________________________ 

PET Educação Física

__________________________________

PET Educação

__________________________________

PET Licenciatura

__________________________________

PET Ciências Econômicas

________________________________

            PET Engenharia Elétrica

__________________________________

PET Engenharia da Computação

__________________________________

PET Matemática

__________________________________

PET Serviço Social

__________________________________

PET Psicologia


