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Reunião Interpet, dia 09 de Maio de 2017.

DATA: 09 de Maio de 2017.

HORARIO: 17h

LOCAL: Sala do PET Conexões Educação

PARTICIPANTES:  PET  Administração,  PET  Conexões  Educação,  PET
Educação  Física, PET Matemática, PET Engenharia  da  Computação, PET
Engenharia Mecânica, PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Economia e
PET Licenciaturas. 

INFORMES: 

 PET Licenciaturas  informou a  troca  representante  do  InterPET (nova

representante Letícia).
 Os petianos presentes na reunião informaram sobre a primeira reunião

MobilizaPET e ressaltaram a importância da participação de ao menos
um  representante  da  comissão  MobilizaPET  no  InterPET,  após  os
encontros da comissão.

 O PET Licenciaturas confirmou a atividade intitulada “Cine PET”, no dia

09/05, no CEMUNI IV, às 14 horas. 

PONTOS DE PAUTA:

 ENAPET

Sobre este ponto de pauta foi informada a confirmação do ônibus para o
evento.  Assim,  o  representante  do  PET  Matemática  lembrou  a
importância de se pensar a representatividade dos grupos PET. Desse



modo,  foi  acordado que quem ainda não colocou o  nome na lista  e
deseja ir ao ENAPET deve preencher a lista que se encontra no e-mail
do PET UFES. 
Com isso,  ficou decidido que os grupos deverão trazer  o número de
pessoas que utilizarão o ônibus até a próxima reunião após confirmar
dentro dos grupos PET. Ainda neste ponto os petianos lembraram que
as  inscrições  para  o  evento  foram  prorrogadas  para  segunda-feira
(15/05/2017). Em relação as vagas no ônibus temos 38 pessoas na lista,
restando 4 vagas a serem preenchidas. Levar para os grupos, confirmar
e preencher os nomes na lista. Confirmar tudo até a quinta-feira. 
Na  próxima  reunião,  o  PET Matematica  irá  trazer  a  confirmação  do
horário de saída do ônibus. Assim, os grupos precisam de levar nomes
de representantes para ficar responsável pela lista passageiros.  

 GINCANA DO MENANDRO

Tendo  em  vista  que  a  data  anteriormente  decidida  para  a  gincana,
entrou em conflito com a agenda dos espaços a serem utilizados no
CEFD a gincana foi postergada. Assim, o PET Mecânica irá pensar em
novas datas.
Quanto a programação ficou decidido que os grupos deverão trazer na
próxima reunião propostas de atividades a serem realizadas e que o
PET  Ed.  Física  será  responsável  por  disponibilizar  os  materiais
necessários. 

 PET ITINERANTE

O PET Educação informou que enviou um e-mail para os demais PET
Conexistas, com o intuito de formar uma comissão que o organizará o
debate do evento. Assim, ficou definido que o PET Itinerante será no dia
27 de junho de 2017. 

Sem mais a declarar, lavro esta ata:



   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

            PET Educação Física                                                  Pet Licenciaturas  

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Mecânica

                

                                                       

                                 


