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DIRETRIZES INTERPET

O Interpet é uma instância de organização e de articulação política dos grupos PET da
Ufes. Estima-se que tenha começado entre os anos de 1999 e 2003, a fim de buscar a
manutenção do programa em um momento conturbado. Atualmente, tem sido avaliada
positivamente em eventos internos e externos como uma entidade consolidada. A comissão
tem como objetivo debater acerca das demandas cotidianas da comunidade petiana e também
construir atividades em conjunto com todos os grupos PET. Além disso, apresenta-se como
um importante meio de socialização e compartilhamento de experiências.
A importância da comissão pauta-se na necessidade de assegurar a manutenção do
PET Ufes por meio da otimização das atividades conjuntas e da compreensão das diferentes
realidades que compõem cada grupo. Desse modo, visa-se garantir a estabilidade e a
visibilidade do programa dentro e fora da universidade. Para isso, adota-se a seguinte
metodologia:

● Articula-se reuniões quinzenais, realizadas em rodízio entre os grupos, que acontecem
em um local reservado pelo grupo anfitrião, seja esse a própria sala do PET ou outra
sala do centro;
● O grupo responsável deve coordenar a sessão e produzir uma ata que abarque o
conteúdo da reunião1 especificado por assuntos, bem como as assinaturas dos
representantes presentes;
● O documento deve ser disponibilizado no grupo de e-mail PET Ufes até o terceiro dia
posterior à reunião, para então ser divulgado no site oficial do PET Ufes.
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 O modelo de ata de reunião administrativa encontra-se disponível no site do PET Ufes.

Além disso, no início de outubro, o Interpet começa a planejar o Dia PET do ano
posterior, definindo responsabilidades aos grupos, pontuadas no documento “Manual – Dia
PET”, disponível no site do PET Ufes.
O documento também discorre sobre a finalidade e importância do Dia PET para o
estabelecimento do curso das ações a serem realizadas no ano.

