
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário 

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil  

 

Reunião INTERPET, dia 02 de outubro de 2018. 

 

DATA: 02 de outubro de 2018. 

HORÁRIO: 17h00min 

LOCAL: Sala do PET Matemática 

PARTICIPANTES: PET CONEXÕES ADMINISTRAÇÃO, PET CONEXÕES 

CULTURA, PET CONEXÕES EDUCAÇÃO, PET CONEXÕES 

LICENCIATURAS, PET ECONOMIA, PET EDUCAÇÃO FÍSICA, PET 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, PET ENGENHARIA MECÂNICA, PET 

MATEMÁTICA, PET SERVIÇO SOCIAL. 

PONTOS DE PAUTA: 

INFORMES: 

- O PET Conexões Educação informa que acontecerá um evento cujo tema é 

“Arte, Educação e Gênero”. Na Sala 25 do IC IV, dia 08 de outubro. 

- Roda de conversa sobre política que será realizado no IC III. 

 

 SITUAÇÃO DO PET SSO 

- PET SSO informa que o CLAA informou que a tutora não poderia seguir a 

tutoria e que um novo processo seletivo seria aberto. O PET SSO acabou 

aceitando a decisão, mas declara que continuará a seguir lutando pela 

normalização dessa situação. 

 



 TENDA DO PET UFES NA MOSTRA DE PROFISSÕES 

- Devido à baixa adesão do PET UFES, o PET Cultura decidiu que irão 

organizar a tenda por conta própria, mas deixa em aberto o convite para a 

participação de algum outro PET. 

 APROXIMAÇÃO DO PET PSICOLOGIA 

- PET Administração sugeriu que o Interpet entrasse em contato com o 

PET Psicologia, para que o Interpet possa ficar a par da situação do PET 

citado. 

- PET Economia sugeriu fazer uma roda de conversa para debater essa 

situação. 

- Por fim, foi decido que o Interpet tentará encaminhar membros do PET 

UFES para participar de alguma reunião do DPsi com o objetivo de tentar 

solidarizar os professores desse departamento, para que esses não 

fiquem omissos. 

 

 DIA PET 

- Foi realizada uma votação sobre a quantidade de GD/GT’s no Dia PET. 

As opções de votação eram 6 ou 7 GD/GT’s, vencendo a primeira opção 

por contraste. Foram sugeridos diversos temas para os GD/GT’s e cada 

representante ficou responsável em levar os temas para seu grupo, onde 

serão escolhidos por afinidade, e na próxima reunião do Interpet serão 

ditos quais temas foram escolhidos por cada PET e caso diferentes PET’s 

estejam interessados pelo mesmo tema, será feito um sorteio. 

 

 REUNIÃO COM A CLAUDIA 

Foi esclarecido que a conversa com a Claudia teve objetivo de ser apenas 

uma conversa informal de caráter informativo. Nessa conversa gerou uma 

sugestão da interlocutora para ser passada ao CLAA, mas deixando bem 

claro que essa não foi uma deliberação. 

  

 



PRÓXIMA REUNIÃO: 

 A próxima reunião do INTERPET ocorrerá no PET Serviço Social pois as 

atividades no PET psicologia então suspensas, no dia 16/10/2018 às 17h00min. 

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA: 

 Situação do PET Psicologia 

 Dia PET 

 Comissão de ações afirmativas 

 

 

 

 

 

Sem mais a declarar, às 18h30min, lavro esta ata: 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

            PET Educação Física                                                         PET Economia                  

 

 

____________________________    ____________________________         

PET Serviço Social                                                            PET Conexões Cultura 

 

 

____________________________    ____________________________        

  PET Engenharia da Computação                                                      PET Matemática 

 



____________________________    ____________________________  

    PET Conexões Administração                                                PET Engenharia Mecânica 

 

 

____________________________   ____________________________ 

    PET Conexões Licenciaturas              PET Conexões Educação 


