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Reunião INTERPET 

                
DATA:  13 de novembro de 2018 
HORÁRIO: 17h00min      
LOCAL: PET Conexões Cultura
 
PARTICIPANTES:  PET  Economia,  PET  Conexões  Licenciaturas,  PET  Conexões
Administração, PET Educação Física, PET Conexões Educação, PET Engenharia Mecânica,
PET  Serviço  Social,  PET  Conexões  Cultura,  PET  Engenharia  da  Computação,  PET
Matemática.  
 
INFORMES:  

1)  PET  Licenciaturas  mudou  a  logo  e  já  foi  enviada  para  o  PET  Engenharia  da
Computação;

2) A sala do PET Serviço Social interditada por uma reforma e sem previsão de retorno.
O grupo tem se reunido as terças e quintas na sala de reunião da diretoria do ccje;

3) No dia 22 de novembro, na sala 406 do ED 4, o PET Economia ofertará um seminário
sobre “a intensificação do trabalho docente 

4) Natália do PET Conexões Licenciaturas sairá cedo pois tem aula às 18h;

5) Inclusão do dia pet como ponto de pauta;

6) Pet Psicologia teve professor(a) aprovado(a) em seu processo seletivo para tutor(a); 

7) Pedido de mais informações sobre encontro do dia 29 organizado pelo CLAA.

 
PAUTA:  

1) Comissão de Ações Afirmativas;
2) Definição da data da última reunião do Interpet de 2018 e da primeira reunião de

2019;
3) DIA PET

1. COMISSÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS:  
Os  nomes interessados em participar  da Comissão  de  Ações  Afirmativas  do PET são
Murilo do PET Conexões Licenciaturas, Noéli do PET Conexões Cultura, Mayara do PET
Serviço Social, Gabriel PET Conexões Educação e Karen do PET Conexões Cultura como
representante do Mobiliza PET;

Solicitar  aos  representantes  estudantis  do  CLAA que  informem  sobre  a  formação  da
comissão e perguntem aos representantes do CLAA sobre representantes para a comissão
de ações afirmativas;



Retornar aos grupos o convite para um tutor participar da comissão;

Os números dos representantes devem ser repassados pelo grupo o Interpet no WhatsApp
e  então  serão  repassados  para  a  petiana  Karen  para  que  ela  crie  um grupo  com  os
representantes.

 

2. DEFINIÇÃO DAS DATAS DE ÚLTIMA E PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO:
A última reunião do Interpet no ano de 2018 acontecerá no dia 4 de dezembro;
A primeira reunião de 2019 do Interpet será no dia 5 de fevereiro, às 10h.

3. DIA PET:
PET Conexões Licenciaturas e PET Conexões Administração se reuniram para a decidir
sobre a assembleia e da reunião de discente, pela qual estão responsáveis. As sugestões
trazidas são que os representantes discentes que pretendem se candidatar a representação
do CLAA devem se apresentar na reunião discente para podermos conhecer melhor os
candidatos, traçar estratégias para solicitar a UFES transporte para os encontros regionais
e nacionais (SUDESTEPET e ENAPET) uma forma de mostrar a importância das ações
do PET na UFES, assim como visibiliza-las é montando um documento online com a
somatória das atividades do grupos PET. Esse documento será criado por Thomaz e Luísa,
que compartilharão e todos os grupos devem preencher.  As sugestões foram votadas e
aprovadas de forma unânime;

O  PET Serviço  Social  destaca  a  importância  de  discutir  a  conjuntura  política  e  nos
preparar  para  fazer  enfrentamentos  políticos  em  busca  de  nossa  defesa.  O  ponto  foi
amplamente  discutido  e  o  consenso  geral  é  que  o  tema  já  votado  contempla  o  tema
sugerido pelo PET Serviço Social e será mantido;

Ficou acordado que os grupos responsáveis  pelos GD/GTs, assim como pela  mesa de
abertura devem compartilhar as ementas até o dia 24 de novembro para serem discutidas
entre os grupos e então serem sugeridas alterações na próxima reunião do Interpet;

Foi  discutido  o  documento  compartilhado  no  grupo  do  SUDESTEPET com preços  e
possíveis datas.  Diego e Bianca do PET Conexões Cultura e Lays do PET Economia
ficaram responsáveis por fazer um texto e  se posicionar enquanto PET UFES sobre a
possibilidade  da  venda  de  ingressos  se  iniciar  ainda  esse  ano  e  falar  também  da
possibilidade de a venda de ingressos ser desvinculada do estado de São Paulo uma vez
que o número de universidades é muito maior que o Espírito Santo que só tem a UFES,
logo, o volume de ingressos que conseguiremos será muito inferior;

PET Matemática que está responsável pela infraestrutura do Dia PET está consultando as
salas do IC 1 e o auditório do CCE para acontecer o evento;

Luísa  fala  sobre  o  GD/GT de  financiamento,  sobre  a  importância  de  se  atentar  aos
direcionamentos da ementa que será criada. Foi discutido o nome também, uma vez que, o
GD/GT foi pensado para discutir custeios e bolsas.

Pontos de pauta da próxima reunião: 
• Dia pet



• Ações afirmativas
 
Próxima reunião: PET Conexões Educação, dia 04 de dezembro de 2018 às 17:00hrs.
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