
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 29 de Abril de 2014

HORÁRIO: 11.20h

LOCAL: PET Serviço Social

PARTICIPANTES:  Administração,  Educação,  Eng.  Elétrica,  Eng.  Mecânica,  Ed. 

Física, Serviço Social, Economia, Matemática, Psicologia

1) Informes

Elétrica, Mecânica, Serviço Social, Educação Física, Administração

2) AVALIAÇÕES

 I) Recepção calouros ufes

 II) Pré-sudeste pet

 III) Sudestepet

3) PET ITINERANTE

4) HORÁRIO 

1) Informes

PET Elétrica: Sofia vai participar com Marcelo. 

PET Mecânica Rayrithon vai ser um dos representante do pet mecânica.

PET Serviço Social: Ellen vai ser uma das representantes do PET Serviço Social. 

PET Ed. Física: sempre haverá um petiano novo para acompanhar o representante 

fixo.

PET  Administração  lembrou  que  devemos,  em  cada  interpet,  retomar  a 

apresentação  das  atividades  de  cada  PET  anfitrião,  como  forma  de  divulgar  e 

compartilhar as atividades realizadas.

2) AVALIAÇÕES

I) Recepção dos calouros UFES

Mecânica: Ponderou que Itamar não avisou com antecedência sobre a presença dos 

grupos  PET  nesta  atividade,  mesmo  sabendo  que  este  evento  estava  sendo 

organizado desde o início do ano. Avaliou que, por conseqüência, houve confusão e 

desencontros. Considerou, também, que o RU estava fechado; se tivesse aberto 

talvez o resultado tivesse sido melhor, pois circulariam mais pessoas.

Economia:  Considerou  a  atividade  improdutiva,  não  apareceram  pessoas  para 

conhecer os trabalhos.
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Administração: ponderou que estava muito desorganizado e que nem as próprias 

pessoas que organizaram o evento sabiam fornecer as informações necessárias.

Serviço Social: Se sentiram contemplados nas falas sobre desorganização, disseram 

que ficaram uma hora e foram embora, pois concordaram que seria mais produtivo 

ficar no PET realizando outras atividades.

Educação: Disse que os lugares que mostraram aonde pendurariam os banners já 

estavam ocupados.

II) Pré-sudeste PET

Educação: achou positivo, mesmo não tendo os pontos pré-definidos nos encontros 

do sudestepet. Achou importante fomentar essa cultura de reuniões pré-encontros, e 

acha interessante esse tipo de atividade.

Serviço Social: A maioria do grupo achou esta reunião desnecessária. Entretanto foi 

ponderado no grupo que este espaço é válido e que se deve criar a cultura de nos 

reunirmos  para  aumentar  o  contato  entre  os  grupos  PET.  Foi  dito,  também,  da 

importância de que todos os grupos pets, independente de irem ou não no evento, 

participem  deste  momento,  pois  os  grupos  que  vão  ao  evento,  vão  como 

representantes dos interesses do PET UFES.

III) Avaliação SUDESTEPET

Ed. Física:  avaliou muito bem na questão da organização no que diz respeito à 

logística.  Achou  a  apresentação  dos  trabalhos  mal  organizada,  o  local  muito 

apertado e muito quente. 

Educação: elogiou a organização.

Serviço Social: Avaliou a organização do evento, no que tange à logística, de forma 

positiva. Ponderou o despreparo dos tutores em alguns GT’s, os quais não tiveram 

nem relatoria. Trouxe também a questão da desorganização na assembléia e a falta 

de  uma discussão  política  mais  aprofundada,  como foi  feito  no  ENAPET.  Falou 

também da importância de se organizar antes, já que percebemos que o PET UFES 

está avançado em algumas coisas relacionadas a encontros e debates dentro da 

própria universidade. 

3) PET ITINERANTE

PET  Matemática  ponderou  que  o  grupo  dele  se  sentiu  confuso  com  relação  à 

proposta do PET Itinerante, por não se lembrarem de nenhum momento de votação 

em que essa atividade permaneceria no projeto de atividades do PET UFES em 

2014. O grupo se sentiu pressionado a participar por considerar que essa foi uma 



decisão  imposta  no  interpet  e  por  não  se  sentirem  a  vontade  com  a  temática 

proposta.

PET Engenharia elétrica disse que se consideram o público alvo desta atividade, e 

ficaram meio receosos por serem os primeiros da comissão a organizar um evento 

com o cunho sócio-político, já que eles não tem esse debate no curso.

Devido à demanda trazida pelo PET Matemática, o interpet fez uma votação a fim de 

definir  a  permanência  da atividade.  Oito  grupos votaram a favor  (Serviço  social, 

Elétrica, Psicologia, Educação, Ed Física, Mecânica, Economia e Administração) e 

um contra (matemática). 

Foram feitos esclarecimentos ao PET Matemática acerca da participação dos grupos 

no Pet Itinerante.

4) HORÁRIO

O PET Matemática ponderou que acha melhor manter o que foi deliberado no Dia 

PET sobre o horário de reunião do InterPET, de semestre impar a reunião ser a 

noite, e semestre par a reunião ser de dia, pois se continuássemos no horário da 

manhã estaríamos descumprindo com o que foi deliberado no interpet.

Algumas pessoas  ponderaram que,  de  fato,  o  PET matemática  está  correto  em 

trazer  este  debate.  Entretanto  deve-se,  também,  analisar  as  particularidades  de 

cada grupo, em cada momento. Em 2012 e 2013 o interpet era constituído de um 

grupo diverso do que é agora. Se, hoje, o horário da manhã é o ideal para a maioria,  

então, podemos rever o que foi deliberado no Dia PET. 

Por fim, os representantes do PET matemática levarão esta demanda pro seu grupo 

e trazer na próxima reunião.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 13/05/14 às 

11:00 hs no PET Psicologia, tendo os seguintes pontos de pauta:

- PET matemática vai trazer o que foi discutido no seu grupo em relação ao horário 

do interpet.

- Trazer os nomes e os e-mails dos responsáveis pela atividade do PET Itinerante.

Sem mais a declarar, lavro esta ata


