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Reunião Interpet, dia 10 de Novembro de 2016.

DATA:  10 de Novembro de 2016

HORARIO: 17:30h

LOCAL: Sala PET Engenharia de Computação 

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

INFORMES:

O PET Engenharia Mecânica informou sobre a comemoração dos 50 anos do seu curso
que ocorrerá  na quinta-feira(17/11) e convidou a todos para participarem. O ingresso para o
evento são alimentos não perecíveis.

Com isso, o PET Matemática aproveitou para convidar as pessoas para a comemoração
de 25 anos de PET na sexta-feira(18/11) que começará às 9hs.

PONTOS DE PAUTA:

MOBILIZA PET:

Decidimos  que  os  PETs  complementariam  o  relatório  final  sobre  o  Mobiliza  PET
durante o fim de semana com os detalhes das divulgações que cada um fez e que o envio seria
feito dia 14/11 (data limite).

SUDESTE PET:

Decidimos que a assembleia deliberativa sobre o patrocínio acontecerá no dia 19/11
(sábado)  e  gostariamos  que  todos  discentes  da  comunidade  petiana  estejam  presentes.  No
planejamento previsto pelo InterPET, tal assembleia tem início às 8hs.

A mesa escolhida terá 4 integrantes sendo estes um membro do CLAA, dois tutores com
pensamentos  opostos  sobre  o  pedido  de  patrocínio  (contra:  Silvia-SSO/Gileade-PSI  favor:
Paulo-ELE/Helio-ADM) e um membro da comissão do SudestePET (Andiara). Estes terão 40
minutos para levantarem seus argumentos. Em seguida será aberto um momento para debate
com o público que durará em torno de 30 minutos.



Para finalizar,  os grupos se reunirão por 10 minutos e formarão suas propostas que
passará por uma triagem feita pela comissão do SudestePET que, então, apresentarão todas as
propostas (se forem feitas propostas semelhantes, será apresentada apenas uma para a votação) e
realizarão a votação.

Vale ressaltar que:
* Voto é por pessoa (voluntários não votam).
* O regimento será o mesmo do Dia PET.
* O voto do ProdBio receberá peso de acordo com o nº de integrantes no dia.
* Breno ou Matheus (PET Mecânica) será o mediador da mesa.
* Karina e Andiara ficarão responsáveis por mostrar a placa de tempo.
*  4  contadores  de  votos:  Eloa(Economia),  Caio(Matemática),  Nicole(Psicologia)  e
Felipe(Computação).

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião ocorrerá no dia 01/12 às 17:30 no PET Elétrica . 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Leitura das deliberações do DiaPET 2016.
 Prazo para entrega da ATA.
 DiaPET 2017

Sem mais a declarar, às 19:30, 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


