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Reunião Interpet, dia 09 de agosto de 2016.

DATA: 08 de Agosto de 2016

HORARIO: 17h

LOCAL: Sala PET Matemática – IC I

PARTICIPANTES:  PET  Administração,  PET  Conexões  Educação,  PET
Conexões Cultura,  PET Engenharia de Computação, PET Serviço Social, PET
Educação  Física,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Licenciatura  e  PET
Matemática.

PONTOS DE PAUTA:

1) Informes 
2) Dia PET 
3) Projeto PET Administração
4) Dia e horário das reuniões do INTERPET para o período de 2016/2
5) Feira de Cursos
6) PET Itinerante

1) Informes:
PET Matemática informou na reunião que o petiano Anderson não será mais
representante no INTERPET, nem integrante do PET Matemática. O petiano
Caio irá substitui-lo como representante do PET Matemática no INTERPET.
PET  ADMINISTRAÇÂO  também  comunicou  a  troca  de  representantes,  os
novos alunos são Cirilo e Ramon. PET Conexões Educação comunicou a troca
de  representantes  junto  ao  INTERPET.  As  novas  representantes  serão  as
petianas  Ana  Carolina  e  Sara.  Além  disso  salientou  a  importância  da
participação  dos  PET’s  no  INTERPET  e  que  os  grupos  devem  ter  mais
responsabilidade para com os horários de comparecimentos nas reuniões e
para avisarem quando não puderem participar. Também pediram a inclusão do
ponto de pauta PET Itinerante na ata.



2) Dia PET:
Foi decidida a data para o Dia PET: 16/02 (quinta) e 17/02 (sexta). Ficou
decidido que este ponto de pauta voltará para a próxima reunião para que
possam ser discutidos os temas dos GDGT’s e a mesa de abertura.

3) Projeto PET Administração:
Tal  ponto  de  pauta  não  foi  discutido  pois,  como  houve  uma  troca  de
representantes do PET Administração, os mesmos não tinham informações
suficientes para apresentar e discutir o projeto. Assim, na próxima reunião
os integrantes do PET Administração voltarão a discutir o assunto. 

4) Dia e horário das reuniões do INTERPET para o período de 2016/2:
O PET Computação ficou responsável por fazer uma tabela online, que será
divulgada  por  e-mail  pata  os  outros  grupos  PET,  para  que  cada  grupo
acrescente os dias e horários disponíveis para a reunião do INTERPET.

5) Feira de Cursos:
Foi decidido que tal assunto só voltará a ser discutido depois do Sudeste
PET, entretanto já foi levantado por outros grupos PET a forma de escolher
as escolas que participarão do evento. Além disso o PET Educação Física
propôs que os grupos PIBID também fossem convidados a participar da
feira de cursos. O PET Administração se absteve da discussão devido a
troca de representantes.

6) PET Itinerante:
Foi  proposto  pelos  grupos  PET  presentes  que  o  PET  Itinerante  seja
realizado no campus de São Matheus e que o PET ProdBio organize e
escolha o tema do evento. Todos os outros grupos PET presentes estão
dispostos a ajudar com qualquer dúvida que possa surgir por parte do PET
ProdBio. Para a próxima reunião do INTERPET, esperamos uma resposta
do PET ProdBio. 

Próxima reunião:

A próxima reunião será realizada no dia 23 de agosto de 2016 às 17 horas no
PET Psicologia.



Pontos de Pauta da próxima reunião:

Dia  PET,  proposta  do  PET  Administração,  dia  e  horário  das  reuniões  do
INTERPET para o período de 2016/2, PET Itinerante e transferindo saberes.

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

____________________________           ____________________________

      PET Conexões Educação                                    PET Matemática

____________________________           ____________________________

     PET Engenharia Elétrica                                   PET Educação Física

____________________________           ____________________________

      PET Conexões Licenciatura                               PET Administração

____________________________           ____________________________

     PET Engenharia da Computação                       PET Serviço Social

____________________________          

        PET Conexões Cultura


