
Ata reunião interpet 27/02/2014

A reunião começou pontualmente as 11 e 15 com a participação dos pet’s 
administração, licenciatura, educação, elétrica, computação, educação 
física, serviço social, economia, matemática e psicologia. 

Informes:  Natália apresenta a petiana Paula e informa que esta participará 
das reuniões do interpet;

Pet psicologia relata que não gostou que de como foi citado em ata anterior 
com relação a sua participação no evento do espaço ufes . Pede-se  mais 
atenção quanto a escrita da ata pois trata-se de um documento que fica 
registrado. 

Pet psicologia questiona se há empecilho de nós petianos participarmos de 
iniciação cientifica. Foi relatado que no enapet este ponto foi discutido e 
relata-se que não há problema.

Ônibus do sudeste: foi discutida a data de saída / chegada. Ficou decidido 
dia 17/04 as 22 horas para a saída da ufes e o retorno será no dia seguinte 
da festa  na parte da tarde. Houve sugestão sobre a solicitação a instituição 
(ufes) por um segundo ônibus porém o pet serviço social relata que não há 
necessidade de tomar esta ação porque ainda esperamos  os comprovantes 
de pagamento para ter noção da quantidade de pessoas inscritas. Vale 
ressaltar que se necessário há possibilidade de pedido de segundo ônibus .

Houve relato que 11 petianos  efetuaram o pagamento mas ainda não 
enviaram o comprovante para o email do pet ufes . Portanto é solicitado que 
os bolsistas que estão com seus comprovantes enviem um email com os 
mesmos para que tenhamos noção de quantas pessoas irão ao evento. 

Próxima ponto na próxima reunião (motivo : calendário) é deliberação do dia 
pet (votação do CLAA, repetição de temas, etc..) esta reunião acontecera no 
pet matemática(ic1) as 11:15 no dia 10/04.  

Foi sorteada a comissão do espaço ufes  ( administração, computação e 
mecânica) 2014/1;dúvida relativa a realizar –lo uma ou duas vezes no ano ; 
Pet itinerante verifica-se a necessidade de observar  como será estes 
eventos para realiza-los uma ou duas vezes. 

Pet itinerante : terá temas de formação politicas/sociais e terá um membro 
de cada pet para comissão do evento. Foram dividas duas comissões com 6 
pet’s . Para este evento foram sorteados pet economia, licenciatura, cultura, 
mecânica , elétrica e matemática .O segundo evento será organizado pelos 
pet’s restantes. 

Atividade conjunta: pet economia propõe atividade sobre questões sociais 
(espaço de debate).



Dia 14/04 : reunião das pessoas que compareceram ao evento do 
sudestepet para discutir posições sobre os temas dos gd’s/ gt’s.  Pet  SSO se 
responsabiliza em solicitar os pontos para discussão gt’s e gd’s.

A reunião terminou 12:17.


