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Ata da Reunião do Interpet dia 23 de Fevereiro de 2016

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do decorrido ano, reuniram-se na

sala  do  PET Matemática,  às  14:00hrs  os  representantes  dos  grupos:  PET

Educação  Física,  PET  Administração,  PET  Conexões  Educação,  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

A representante do PET Serviço Social informou que a divulgação feita entre os
grupos acerca do evento PET Integração surtiu efeitos satisfatórios, além disso,
disse que serão aceitas inscrições até o dia seguinte (quarta-feira dia 24/02).

A representante  do  PET  Psicologia  disse  que  o  grupo  continua  sem  tutor
definido, e que houve o ingresso de dois novos petianos.

DIA PET

Foi feita uma revisão do que fora definido em toda a organização do Dia PET,
havendo a confirmação de alguns pontos pendentes.

Foi pedido que a relatoria dos GD/GT seja entregue na sala do PET Educação
Física logo após o encerramento, para que haja tempo hábil para a impressão
antes  do  G39.  Foi  endossado  que  a  relatoria  deve  conter  apenas  as
deliberações de cada grupo, sem mais explicações ou opiniões. Além disso,
não poderá ocorrer supressão ou alteração de quaisquer pontos.



Quanto à Mesa de Abertura, confirmamos as presenças da petiana egressa
Camila, da tutora do PET ProdBio, do interlocutor Itamar, além dos pró-reitores
de  Graduação  e  de  Extensão.  O  Reitor  ainda  não  confirmou  que  se  fará
presente.

Foi  pedido  que  repassem  para  os  grupos  PET  sobre  a  eleição  dos
representantes  do  PET  no  CLAA,  visando  o  interesse  de  mais  eventuais
candidatos.

Solicitou-se que o PET Licenciaturas teste a infra-estrutura do espaço físico
(projetores de imagem e computadores), e providencie água para a mesa de
abertura e para a assembleia. 

PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será realizada no dia 08/03 as 17hrs no PET Psicologia.

Sem mais para o momento, eu Thiago Guedes Strassemann lavro essa ata,
que será assinada por um dos representantes de cada grupo PET presentes na
reunião.
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