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Reunião INTERPET, dia 07 de agosto de 2018.

DATA: 07 de agosto de 2018.

HORÁRIO: 17h00min

LOCAL: Sala do PET Educação Física

PARTICIPANTES: PET MATEMÁTICA, PET ECONOMIA, PET ENGENHARIA

ELÉTRICA,  PET  ADMINISTRAÇÃO,  PET  EDUCAÇÃO  FÍSICA,  PET

CULTURA, PET SERVIÇO SOCIAL E PET ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO.

PONTOS DE PAUTA:

INFORMES:

- Lucas entrou no lugar da Thais do pet administração, 

- Ocorrerá o petiano vest no dia 15 de setembro das 8h às 18h. Todos os pets

deverão dizer se irão participar.

- Entrar em contato com o pet prodbio para que eles participem das reuniões

do interpet.

- Pet serviço social disse que irá sair do interpet por motivos pessoais e que

entrou uma nova integrante.

- Decisão de dia e horário para as reuniões do interpet

-  Ficou  decidido  que  as  reuniões  continuarão  quinzenalmente  no  mesmo

horário

- Pet economia informou que um representante do CLAA saiu e que o suplente

da engenharia elétrica irá assumir.



- Pet licenciaturas convidou todos do interpet dia 16 de agosto para o evento

diálogos com pós graduação.

 AVALIAÇÃO ENAPET

-  Pet conexão educação elencou a desorganização das comissões, ainda, os

casos de LGBTfobia ocorridos. Vale ressaltar que o presidente do CENAPET

Mário é autoritário na palavra do pet conexões. 

-  Pet  conexões  educação  disse  que  o  evento  se  sentiu  realmente  como

petiana.

-  O  pet  matemática  ressaltou  sobre  os  GDT’s,  disse  que  não  gostou  dos

posicionamentos de alguns pets sobre o financiamento privado nos pet’s.

- Pet licenciaturas disse que é importante a participação dos grupos e ainda a

articulação com todos os pet’s. 

-  Pet  cultura  falou  que  o  CLAA  deve  tomar  alguma  atitude  sobre  a

implementação das contas. 

-  Pet  licenciaturas  falou  que  alguns  pet’s  da  UFES não  estão  alinhados  a

mesma ideia da maioria dos outros grupos, que são a maioria na comunidade

pet. 

- Pet licenciaturas disse que os pet’s devem se unificar para quando houver

algum evento, que possam ir unificados e solidificados em algum determinado

assunto. 

- Bianca e Karen são representantes da comissão frente petiana feminina. 

- Pet psi ressaltou a importância de fazer um pós enapet para conseguirem se

articular. 

- Pet matemática informou que não conseguirá comparecer no pós enapet, se

ficar decidido para primeira semana de setembro, pois estará em semana de

provas.

- O pós enapet será dia 27 de agosto, no período da tarde. 



-  Todos  deverão  comparecer  no  pós  enapet,  incluindo  os  tutores  e

principalmente os representantes do CLAA.

- Pet serviço social solicitou que fosse enviado um email convocando todos os

pet’s para o Pós enapet.

- Pet economia e licenciaturas irão fazer um banner convocando todos os pet’s

para o pós enapet.

- Pet economia solicitará o auditório para o evento.

- Foi proposto para o CLAA convocar todos os pet’s para comparecerem para o

pós enapet.

- A próxima reunião será decidida a organização do pós enapet. 

- Ficou decidido que todos representantes do interpet deverão ir para a próxima

reunião do Mobiliza para organizarem o pós enapet.

- Comissão de divulgação e estrutura: - pet conexões educação e licenciaturas;

Pet elétrica

- Pessoas para a comissão para divulgação á cláudia: - Pet licenciaturas.

- Comissão para organizar as falas: - pet cultura. 

PRÓXIMA REUNIÃO:

A  próxima  reunião  do  INTERPET  ocorrerá  no  PET  Enganharia  da

computação, no dia 21/08/2018 às 17h00min.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Pós enapet

 Pet itinerante

 Comissão de ações afirmativas



Sem mais a declarar, às 18h20min, 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 Elétrica


