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Reunião Interpet, dia 04 de outubro de 2016.

DATA:  04 de outubro de 2016

HORARIO: 17:30h

LOCAL: Sala PET Educação -  IC IV

PARTICIPANTES: PET Administração, PET Conexões Educação, PET Serviço
Social,  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Engenharia
Computação, PET Matemática, PET Psicologia, PET Engenharia Mecânica e
PET Economia. 

INFORMES:

 O PET Serviço Social convidou os outros grupos PET para participar do
evento intitulado "Aula de voo",  que será realizado no ED II, sala 211,
dia 05/10/2016 às 14h.

 O PET Educação em articulação com o PET Cultura,  informou que
houve uma troca na data e no horário de apresentação do Projeto de
Extensão PET Administração. Sendo assim, o horário e data do PET
Educação passa a ser: 08/10 às 15h e do PET Cultura, 15/10 às 17h.

 O PET Engenharia Elétrica informou que não pôde fazer a solicitação
de transporte para o PET Itinerante,  visto que não participarão do
evento,  pois na mesma data já estava prevista outra atividade do
grupo. 

 A  solicitação  de  transporte  para  o  PET  Itinerante  está  sob  a
responsabilidade do PET Psicologia. Vale ressaltar que, 36 petianos
têm  o  interesse  em  participar  do  evento,  entretanto,  as  últimas
experiências  de  solicitação  de  transporte  dos  PET  não  foram
atendidas. 

 O  PET  Engenharia  Mecânica  também  informou  que  não  poderá
participar  do  PET  Itinerante,  pois  não  conseguirão  mandar
representante.

 O PET Economia solicitou que os grupos que ainda não preencheram
a tabela de transporte do PET Itinerante, preencha até a manhã do
dia 05/10/2016.

PONTOS DE PAUTA:



 Feira de Cursos: Sobre a feira de cursos, o PET Psicologia informou
que consta na ATA do CLAA, que a feira de cursos é uma atribuição
oficial  dos  grupos  PET.  Sendo  assim,  bolsistas  e  tutores  deverão
participar  do  evento,  que  ocorrerá  nos  dias  19  e  20  de  outubro,
juntamente aos seus respectivos centros.  

 Dia PET:  O PET Serviço Social,  responsável pela estrutura,  propôs
que os GD/GT's ocorram em outro Centro, trouxeram como sugestão
o CCJE. Ainda, o PET Mecânica sugeriu que o Dia PET seja remanejado
para o CT,  visto que o evento tradicionalmente ocorre no CEFED e
que será bastante solicitado no próximo ano pelo SUDESTEPET 2017.
Sendo  assim,  o  PET  Serviço  Social  irá  trazer  a  resposta  de  onde
ocorrerá o evento na próxima reunião.
Discutimos  sobre  o  horário  de  início  da  programação  do  Dia  PET,
assim fizemos uma votação com as devolutivas da última reunião, em
que foi sugerido o horário de início às 7h. Entretanto, a votação ficou
empatada. Por fim ficou decidido que os PET irão levar a proposta de
começar a programação do Dia PET às 8h tendo seu término às 13h.
O PET Engenharia Mecânica sugeriu que no início do evento seja lida
a última ATA do Dia PET, otimizando o tempo e potencializando as
discussões. Também foi sugerido, pelo PET Psicologia, que seja lido
apenas os pontos pertencentes as temáticas dos GD/GT, antes das
discussões dos mesmos. 
Após  essas  sugestões,  pensamos  na  possibilidade  de  uma  nova
metodologia na organização do evento, que deverá ser discutida nos
grupos para a próxima reunião.

 Projeto  de  Extensão  PET  Administração:  Hoje  o  PET
Administração recolheu o dinheiro do projeto, sendo assim os PET que
contribuíram  foram:  Conexões  Educação,  PET  Serviço  Social,  PET
Engenharia Elétrica,  PET Engenharia Computação,  PET Matemática,
PET Engenharia Mecânica e PET Economia.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A  próxima  reunião  ocorrerá  no  dia  18/10  às  17:30  no  PET  Conexões
Licenciaturas. 

Próximos pontos de Pauta:

 Devolutivas do ônibus do PET Itinerante;
 Programação do PET Itinerante;
 Dia PET.

Sem mais a declarar, às 18:15, lavro esta ata:



____________________________           ____________________________

PET Conexões Educação PET Matemática

____________________________ ____________________________

PET Engenharia Elétrica                                             PET Educação
Física

____________________________    ____________________________

PET Conexões Licenciatura                        PET
Administração

____________________________        
___________________________

     PET Engenharia da Computação   PET Serviço Social

_____________________________                      _______________________________

       PET Psicologia                                                                 PET
Conexões Cultura

____________________________           ___________________________

PET Economia                   PET Engenharia
Mecânica


