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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 08 de outubro de 2012

HORÁRIO: 19H

LOCAL: PET Licenciatura

PARTICIPANTES: Representantes  do  PET Conexões  Educação,  PET Conexões 

Licenciatura, PET Psicologia, PET Economia, PET Educação Física, PET Eng. de 

Computação, PET Serviço Social e PET Eng. Mecânica, PET Matemática.

Grupos PET Ausentes: PET Cultura, PET Eng. Elétrica

INFORMES:

Ata da matemática de 27 de Agosto Ausente no livro de Atas. Os representantes do 

PET Matemática vai fazer uma busca pela ata perdida;

Pet Economia – Pets realizadores do espaço UFES e dia PET: Não terá Espaço 

UFES  nesse  Semestre.  Definição  veio  da  reunião  de  tutores  inclusive  com  a 

confirmação de que esse evento será no próximo semestre.

DIA PET – PET INTEGRAÇÃO: PETS ORGANIZADORES: PET ECONOMIA, PET 

EDUCAÇÃO FÍSICA E PET LICENCIATURA.

Pontos de Pauta:

Espaço UFES - Na primeira reunião do próximo semestre se fará uma reunião para 

dividir  os  grupos  que  vão  organizar  o  espaço  UFES  que  irá  acontecer  nesse 

semestre.

Manual do Dia PET -  Anexar o modelo de relatoria que foi aprovado e formatar o 

manual e enviar para o e mail do PET UFES – Pet Economia;

Avaliação do INTERPET - A avaliação do INTERPET focou nos pontos:



Pontualidade:

Previsão de início: 19h00min Hs. Tolerância: 10 minutos

Frequência:

Caso  um  Grupo  Representante  falte  à  reunião,  esse  deverá  justificar  sua  falta 

enviando um e mail ao grupo do PET UFES.

No caso de duas faltas consecutivas, o INTERPET intervirá como achar necessário;

OBS.: Atualmente não existe grandes problemas com faltas dos representantes dos 

grupos PET UFES na Reunião INTERPET

ATAS:

Os Representantes devem enviar aos seus grupos a ATA do Interpet bem como o 

repasse dos principais assuntos e deliberações do INTERPET em suas reuniões 

administrativas;

Na  Reunião  INTERPET  deverá  ser  lida  a  ata  anterior  a  fim  de  uma  melhor 

organização da reunião.

Autonomia do INTERPET:

O grupo como um todo avaliou a autonomia do INTERPET como boa.

OBS.: Avaliar em reunião INTERPET quais assuntos deverá ou não voltar ao grupo 

PET  pelos  seus  representantes  para  um  melhor  andamento  da  realização  das 

atividades e discussões;

Elaboração de calendário semestral:

Sempre elaborado na última reunião do semestre vigente.

Os representantes deverão estar preparados para elaborar o calendário, ou seja, já 

pré-discutido sobre as possibilidades de datas de eventos que irão acontecer no 

semestre  subsequente  para  facilitar  a  formalização  do  calendário  de  atividades 

semestral;

Criar  estratégias  que  contemplem  a  sistematização  das  atividades  do 

INTERPET:

Será criada pelo PET Engenharia de Computação um Arquivo digital com o nome 

ARQUIVO PET UFES no site do Pet UFES para que documentos importantes do 



INTERPET e de eventos realizados por ele sejam armazenados on line e de forma 

organizada para que seja mais fácil encontrar algum documento como atas, etc.

Coordenação das reuniões:

O grupo avaliou que em relação a esse quesito é Preciso melhorar, sobretudo em 

organização. Daí as propostas de Leitura de ata anterior, eleição de um petiano 

coordenador da reunião e elaborar um modelo de ata (que será enviado para o e 

mail  do  PET UFES  pelo  PET Economia)  serão  muito  importantes  para  que  se 

melhore  esse  quesito  para  as  próximas  avaliações  que  serão  no  final  de  cada 

semestre.

Divulgação do PET pelo Informa:

Fazer  um  calendário dos  grupos  que  terão  espaço  no  informa.  Esse  espaço 

provavelmente  será  mensal,  pois  a  Roberta,  Tutora  do  PET  Engenharia  de 

Computação e Membro do CLA (Comitê Local de Acompanhamento),  irá confirmar o 

espaço no jornal informa com a confirmação do período em que esse espaço será 

cedido aos grupos PET UFES.

Na  reunião  de  tutores  foi  discutido  sobre  a  divulgação  do  pet  para  a 

UNIVERSIDADE. Essa discussão está sendo feita on line e na reunião de tutores.

Pontos levantados na ata do dia PET 2012:

Atividades conjuntas serem divulgadas por outros PETS;

Atividades conjuntas realizadas entre os pets: dificuldades do Pet Educação

Organização da Feira de cursos;

Elaborar o relatório do SUDESTEPET após cada evento realizado;

Anexar os documentos relacionados ao PET UFES: Pet Eng. Computação.

Demandas para a próxima reunião INTERPET:

Na próxima reunião deliberar o MANUAL DO DIA PET, montar Calendário do Infor-

ma, Data do DIA PET e espaço UFES. Os organizadores do espaço UFES serão 

eleitos via sorteio.

Próxima reunião dia 22 de Outubro será realizada no PET Cultura;

A última do semestre será dia 05 de Novembro no Pet Educação



_________________________________ __________________________________

               PET Educação Física                 PET Conexões Educação

_________________________________ __________________________________

          PET Conexões Licenciatura      PET Economia

__________________________________   

                PET Eng. Elétrica

_________________________________ __________________________________

        PET Eng. de Computação                        PET Psicologia

_________________________________ _________________________________ 

                 PET Serviço Social PET Eng. Mecânica


