
ATA INTERPET

DATA: 18 de Agosto de 2015

HORÁRIO: 17h00 

LOCAL: PET Serviço Social- CCJE 

PARTICIPANTES: PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  Mecânica,  PET

Economia, PET Administração, PET Conexões Cultura, PET Conexões Educação,

PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Conexões Licenciatura, PET Engenharia

Elétrica, PET Engenharia de Computação.

Pontos De Pauta:

1) Feira Cultural

2) Proposta de atividade: Bazar

1- Feira Cultural: 

Conforme foi proposto pelo PET Serviço Social a realização de uma atividade com

objetivo estreitar  as relações entre os petianos da universidade e a comunidade

acadêmica,  possibilitando a todos que vivenciarem a Feira  Cultural  um alívio  de

tensões  do  dia  a  dia,  aprimorando  nossos  sentidos,  corpo  e  mente  através  de

atividades lúdicas e culturais. Além disso, reforçar a importância que o programa tem

para Universidade dando visibilidade para movimento nacional MobilizaPET. 

Ficou deliberado na ultima reunião do Interpet que os demais PETs levariam essa

proposta para os seus grupos e trariam a resposta da adesão ou não na próxima

reunião. Contudo, as respostas que os PETs trouxeram foi que para aderirem a essa

proposta  seria  necessário  conhecer  mais  sobre  as  pautas  do  MobilizaPET,

ponderaram também a questão  da data que estaria muito em cima, e portanto não

conseguiriam  mobilizar  pessoas  e  nem  preparar  uma  atividade  para  ser

apresentada,  além  da  questão  da  transparência  com  relação  ao  dinheiro

arrecadado.

Diante da não adesão dos grupos à atividade do dia 21/08 foram sugeridas novas

propostas:

PET Administração- Propôs venda de rifas.
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PET Conexões Educação – Propôs a realização de um bazar, com a finalidade de

arrecadação do dinheiro, para então podermos planejar a realização da feira cultural.

2- BAZAR: 

A proposta aceita pelos grupos foi a realização de um bazar entre os PETs, onde

ficou definido que seria  aberto para toda comunidade acadêmica.

Local: em frente ao RU 

Horário: durante o período da manhã, tarde e noite. 

Data: 11 de setembro.

OBS: A ideia é que roupas, sapatos, acessórios e livros vendidos no bazar sejam

doados pelos próprios petianos.

Encaminhamentos:

 PET  Economia  ficou  encarregado  de  tentar  viabilizar  uma  tenda  com  o

Interlocutor Itamar.

 PET Educação ficou encarregado de fazer o projeto contendo o objetivo do

Bazar.

As comissões tiradas foram:

 ESTRUTURA: Economia, Elétrica, Administração, Licenciatura, Educação.

Responsáveis por recolher todos os objetos que serão expostos no bazar, além de

etiquetar com os respectivos valores de cada peça.

 COMUNICAÇÃO: Serviço Social, Psicologia, ED. física, Cultura. 

Responsáveis por divulgar o bazar em todos os meios de comunicação possíveis,

além de pensar em uma programação e esquematizar a escala de participação dos

PETs.

 FINANÇAS: Eng. Computação e Matemática

Responsáveis por viabilizar o troco para o bazar, além de se responsabilizar pela

contabilização dos gastos e prestação de contas.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 25/08/2015 às

17h00 no PET ED. Física



Pontos de Pauta para a próxima reunião:

1) Viabilização do Bazar

2) Organização do Dia PET 2016

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

PET Administração  PET Conexões Educação

PET Conexões Cultura  PET Conexões Licenciatura

 PET Economia PET Educação Física

 PET Engenharia de Computação PET Engenharia Elétrica

PET Engenharia Mecânica PET Matemática

      PET Psicologia PET Serviço Social


