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Reunião Interpet, dia 07 de Março de 2017.

DATA: 07 de Março de 2017.

HORARIO: 17h30.

LOCAL: Sala do PET Licenciaturas

PARTICIPANTES:  PET  Administração,  PET  Conexões  Educação,  PET
Educação Física, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia da Computação,
PET Engenharia  Mecânica,  PET Psicologia,  PET Economia,  PET Conexões
Cultura e PET Licenciaturas. 

Antes de dar inicio as discussões, foram explicados os motivos de a reunião 
ser realizada no espaço Pet Licenciaturas. Foi reiterada mais uma vez a 
importância da participação de todos os grupos PETs na reunião do INTERPET
e demais eventos do Pet Ufes. Lugares de diálogo, decisão e integração dos 
Grupos Pet.

INFORMES: 

 O PET Licenciaturas apresenta as novas representantes, Lainy e Julia.
 O PET Elétrica informa que a partir da última reunião de Dezembro de 

2016, as atas do INTERPET deverão ser anexadas a um novo fichário. 
Reiteram que ainda devem ser anexadas as Atas do PET Mecânica, 
Matemática e Psicologia.

 O PET Administração informa a criação do Drive comum aos PET’s, 

facilitando a comunicação e interação das informações e documentos 
disponibilizados. 



PONTOS DE PAUTA:

Leitura das Deliberações do Dia PET

Após  leitura  das  deliberações  que  dizem  respeito  ao  INTERPET,  algumas
decisões foram tomadas.

PONTO 3 - Será criada uma comissão de debates para assuntos relativos à
etnia, raça, gênero, e questões LGBT. Na próxima reunião do INTERPET todos
os Grupos PET’s deverão levar o nome de, no mínimo, 1 representante e o
respectivo número de celular para criação de tal  comissão.  Essa comissão,
uma vez formada, será independente do INTERPET.

PONTO 9 – A mesma comissão relativa às discussões de etnia, raça, gênero, e
questões LGBT,  será responsável  pelo MOBILIZA PET.  Apesar  de ser  uma
comissão autônoma, um representante deverá participar de uma reunião do
INTERPET por mês para repasse de informações.

Os demais pontos de discussões ficaram impossibilitados de serem discutidos
por conta do calendário, processo de matricula e o Sudeste Pet. Portanto, após
essas eventualidades essas deliberações serão retomadas novamente.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do INTERPET ocorrerá no PET Serviço Social, dia 28/03, às
17:00 Horas. 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Entrega  dos  nomes  dos  representantes  para  a  criação  da  nova

comissão.
 Discussão de um novo dia,  horário  e teto limite  para as reuniões do

INTERPET.
 Discussão das demais deliberações do Dia Pet.

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática



____________________________ ____________________________

          PET Engenharia Elétrica                                         PET Educação Física

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Mecânica

____________________________                     ____________________________        
             

     PET  Conexões Cultura                                                        Pet Licenciaturas  

                                 


