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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 

 

DATA: 18 de Fevereiro de 2012 

HORÁRIO: 19H 

LOCAL: PET Mecânica 

PARTICIPANTES: Representantes do PET Conexões Educação, PET 

Conexões Licenciatura, PET Ciências Econômicas, PET Educação Física, PET 

Engenharia Elétrica, PET Engenharia Mecânica, PET Serviço Social, PET 

Matemática, PET Cultura, PET Engenharia de Computação, PET Psicologia. 

 

Pontos de pauta: 

-Revisão do Calendário de reuniões do INTERPET (dia/horário/local); 

- Ônibus Sudeste PET; 

- Próximo PET Integração; 

- Jornada PET UFES; 

- Espaço UFES; 

- Estabelecimento de um prazo para a entrega dos anais e certificados do 

SudestePET 2012; 

 

 INFORMES: 

- Roberta por intermédio do CLA entrará em contato com o DAAE (Itamar) para 

resolver o custeio da viagem para apresentação ao novo PET. 

 

 Revisão do Calendário de reuniões do INTERPET (dia/horário/local); 

Todos aprovam o calendário. Lembrando que em semestres pares as reuniões 

serão pela manhã. 

 

 

 



 Ônibus Sudeste PET; 

O ônibus está confirmado e sairá da UFES na quarta-feira (27/03) à noite (19h). 

São 4 vagas por PET e será feita uma planilha oficial confirmando os nomes dos 

participantes. PET engenharia de computação irá enviar um e-mail pedindo 

confirmação e dados de saída. Os excedentes serão marcados como suplentes 

pelos próprios PETs e reenviados. (prazo – sexta-feira) 

 

 

 

 Próximo PET Integração; 

A ser definido pelos PETs matemática, mecânica e conexões educação. Caso 

um desses já tenha participado será realizado um sorteio para ocupar esta vaga. 

 

 Jornada PET UFES; 

Propor a criação da Jornada  PET-UFES, e que esta  aconteça preferencialmente 

em conjunto com a Jornada Científica da UFES, a fim de apresentar e divulgar 

os trabalhos dos grupos PET, devendo esta jornada ser regulamentada junto ao 

CLA; (Retirado da ata do Dia PET) 

Foi decidido por sorteio pelo site random.org que os seguintes pets organizarão 
a jornada no período 2013/1: 

PET Cultura, PET Engenharia Mecânica e PET Economia. 

 

 Espaço UFES; 

Manter o Espaço  UFES como atividade conjunta a acontecer neste ano, 
cabendo ao InterPET  a  organização do evento. Houve a indicação de 
repensar a estrutura/programação do mesmo, com a finalidade de torná-lo uma 
atividade para todos os grupos PET;.(Retirado da ata do Dia PET) 

Foi decidido por sorteio pelo site random.org que os seguintes PETS 
organizarão o espaço UFES no período 2013/2: 

PET Serviço Social, PET Matemática e PET Psicologia 

 



 Estabelecimento de um prazo para a entrega dos anais e 
certificados do SudestePET 2012 

Todos os PETs devem imprimir o formulário, preencher com os nomes dos 
participantes e a carga horária – sugestão: fazer dois, um pra organização 
(80h) e um para apoio (40h) (carga horária enviada pelo tutor do PET cultura) - 
e trazer para a próxima reunião, o responsável levará ao Iguatemir para coletar 
a assinatura. 

A tutora do PET Matemática enviou uma nota sobre os anais:  

Os anais demoraram porque muitos tutores não fizeram o seu dever de casa, 
não avaliaram os trabalhos que deviam e foram pedindo mais prazo, mais 
prazo. Somente dia 30 de janeiro tivemos todos os trabalhos com parecer de 
avaliador e com as revisões feitas pelos autores.  Precisamos agora fazer a 
revisão de português e a editoração e estamos aguardando a liberação da 
verba do DCF (o Iguatemi está responsável por isso). Depois, só ficará faltando 
a proex registra o issn.  

O CLA está procurando o dinheiro do SudestePET do qual não foram 
encontrados os registros, que seria destinado a contratar um editor que daria 
prosseguimento a fazer os anais. 

A próxima reunião InterPET será no PET matemática no dia 04 de março 
às 19h. 

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

 

_______________________________ ________________________________ 

               PET Educação Física                   PET Conexões Educação 

 

_______________________________ ________________________________ 

          PET Conexões Licenciatura        PET Ciências Econômicas 

 

_______________________________ ________________________________ 

                  PET Matemática                    PET Engenharia Elétrica 

 

_______________________________ ________________________________ 

        PET Engenharia de Computação                         PET Psicologia 

 

_______________________________ 

                 PET Serviço Social         


