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Ata da Reunião extraordinária do Interpet dia 18 de Fevereiro de 2016

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do decorrido ano, reuniram-se na sala do

PET  Educação  Física,  às  14:30hrs  os  representantes  dos  grupos:  PET

Educação  Física,  PET  Economia,  PET  Administração,  PET  Conexões

Educação, PET Conexões Licenciatura, PET Conexões Cultura, PET Serviço

Social,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Engenharia  da  Computação,  PET

Engenharia Mecânica e PET Matemática, para tratarem os seguintes pontos de

pauta: Informes e Dia PET 2016.

INFORMES

O  grupo  PET Prodbio  não  pôde  comparecer  devido  a  indisponibilidade  de
transporte para o campus de goibeiras.

A representante do PET Educação fez o envio do pedido de transporte com a
lista de participantes para o SudestePET, a saída está prevista para o dia 17/04
ás 20:00 Hrs.

A petiana Luna representante do PET Serviço Social elaborou um texto que foi
enviado  aos  organizadores  do  SudestePET solicitando  a  abertura  de  mais
inscrições para o evento, porém, não obteve resposta.

DIA PET

Foi feito uma disscussão e um levamento acerca do andamento das atividades
que serão realizadas no Dia Pet, além disso, foram feitos esclarecimentos de
dúvidas.



LOCAL:

O evento será realizado nas dependências do Centro de Educação Física e
Desportos (CEFD), nas salas 1 à 5 do prédio novo e no auditório, a reserrva já
foi feita pelo PET Licenciatura.

Foi sugerido ao PET Licencitura que cheque os equipamentos das salas antes
do evento e que as sinalize com placas.

MESA DE ABERTURA:

Foi feito contato com o representante do PET Prodbio durante a reunião.

Solicitou-se  que  o  mesmo verificasse  as  demandas  do  evento  e  o  que  foi
decidido em reuniões passadas para a realização da mesa de abertura.

O  representante  do  PET  Prodbio  informou  que  os  convites  para  os
componentes da mesa ainda não foram enviados, mas serão feitos pela tutora
do grupo.

Sugeriu-se que o envio dos convites fosse feito o mais rápido possível e que
fossem feitas cartas-convite ao invés de ofícios.

Conforme  informação  do  representante  do  PET  Prodbio  os  convites  serão
enviados ao interlocutor, ao reitor, à pró reitora de extensão e a um petiano.

A  petiana  egressa  Camila,  do  PET  Educação,  foi  escolhida  como  aluna
representante na composição da mesa, o convite será feito, caso ela não aceite
a convidada será a petiana egressa do Pet Educação Física, Jéssica.

GDTs:

Foram feitas algumas padronizações na organização dos Gdts, a saber:

1 – Cada Gdt terá uma duração máxima de 2 horas.

2 – O modelo de relatoria deve ser padronizado, escrito de forma clara e conter
apenas dliberações.

3 – Em um primeiro momento o ponto de pauta será discutido idividualmente
com abertura de falas para discussão e debate, em um segundo momento as
falas  serão  abertas  apenas  para  os  encaminhamentos  que  entrarão  no
ducumento de relatoria do GDT, em seguida passa-se para o próximo ponto.

4 – Sugere-se a cada mediador de GDT que controle o tempo das falas e que
faça uma divisão igualitária de tempo para a discussão de todos os pontos.



Gdt 1 – Conexões

Sem alterações, falta apenas definir os relatores e mediador.

Gdt 2 – Legislação e informação

Sem alterações

O modelo de relatoria  será repassado.

Gdt 3 – CLAA Departamento e Colegiado

Sem alterações.

Foi pedido paciência com o mediador do GDT por se tratar de um petiano novo
que nunca participou do evento.

Gdt 4 – Atividades conjuntas

Sem alterações, apenas definir relator e mediador.

O PET elétrica reforçou que irá fazer um momento de orientação junto aos
novos petianos do grupo para explições e esclarecimentos acerca do Dia PET.

Gdt 5 – Organização e Práticas Políticas

Sem alterações.

G39 -

Foi solicitado que o modelo de relatoria que será encaminhado ao G39 seja
padronizado.

Foi enfatizado que a função do G39 não é a de debater e discutir o que já está
encaminhado,  apenas  tentar  melhorar  o  documento  e  que  nada  pode  ser
suprimido.

INTEGRAÇÃO

O local, valor, cardápio e infraestrutura da intergração já estão todos definidos.

Cada tutor deverá contribuir com o valor de R$ 15,00 para custear o aluguel do
espaço.

A petiana Luna do PET Serviço Social ressaltou a importância do evento de
integração destacando que o mesmo é uma atividade que faz parte do Dia PET
relatando a baixa adesão dos grupos e explicando que o nome do evento foi
escolhido apenas pela época do ano.



O prazo para o pagamento se estenderá até o dia 22/02 (segunda-feira).

ASSEMBLÉIA

O PET Eng. Mecânica possui um petiano que se propôs a mediar a assembléia
e o PET cultura também indicou outro aluno.

Foi sugerido que o reponsável por mediar a mesa não terá direito a voto, e que
a  eleição  dos  representantes  dos  alunos  no  CLAA seja  feita  no  início  da
assembléia.

Foram esclarecidas várias dúvidas junto aos responsáveis pela assembléia e
sugerido que os mesmos lessem o regimento dentro dos seus grupos.

PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será realizada no dia 23/02 as 14hrs no PET Matemática e
terá ponto de pauta único.

DIA PET

Sem mais para o momento, nós Jean Carlos Freitas Gama e Marcus Vinicius
Medeiros lavramos essa ata, que será assinada por um dos representantes de
cada grupo PET presentes na reunião.
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