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ATA INTERPET 

 
DATA: 24 de novembro de 2015 

HORÁRIO: 17h00  

LOCAL: PET Engenharia Mecânica – CT III 

PARTICIPANTES: PET Computação, PET Elétrica, PET Economia, PET 

Matemática, PET Educação Física, PET Administração, PET Conexões 

Educação, PET Psicologia, PET Serviço Social. 

 

Informe: 

 

- PET Economia informou que no Dia PET haverá eleição para representação 
discente no CLAA (2 representantes e 2 suplentes), pois os atuais 
representantes saíram ou sairão em breve. 
 

 

Pontos De Pauta: 

 

1) Avaliação Mobiliza. 

 

- Camila (egressa), informou que foram 23 petianos, contabilizando 7 PETs da 

UFES. Houve representação de apenas 90 petianos de todo o Brasil. 

Participaram de uma audiência pública que foi pautada para o ensino técnico, e 

não para o ensino superior. Considerou a fala da juventude sem a repercussão 

desejada. Informou também que conversaram com alguns deputados e 

senadores. A audiência pública [com assuntos do PET] foi remarcada sem 

aviso prévio ao Mobiliza PET.  

Informou ainda que participou online de uma reunião com a Cenapet, 

que abordou a inserção do PET no plano anual de expansão como medida 

política, ela ficou de enviar a ATA desta reunião. 

 



Avaliou que houve divisão do grupo desde o início, o que afetou na 

comunicação e unidade dos petianos. Sugeriu compartilhar a avaliação com os 

demais estados e com a própria UNB. Sugeriu ainda uma articulação com o 

movimento estudantil para fortalecer o Mobiliza PET. 

Anunciou que Tales, do PET Economia, será o novo responsável por 

representar os PETs da UFES no Mobiliza PET. 

 

- PET Serviço Social observou falta de abertura para diálogo por parte dos 

representantes da UNB. Julgou necessária nova articulação do PET-UFES, 

pois o número de representantes não foi expressivo como deveria. Foi 

elaborada uma carta formal acerca da experiência, que deverá ser enviada 

para o e-mail do PET-UFES. Principal ponto da carta foi a falta de organização 

coletiva. Além disso, alimentação acordada não ficou clara, no quesito 

refeições. 

 

- PET Economia colocou que a mobilização foi positiva por ter decidido os 

próximos passos para o mobiliza. Avaliou negativamente a respeito do PET 

ProdBio que não se manifestou e nem justificou a não participação e que 

quanto ao PET Educação Física sentiu falta de apoio, interesse e 

comunicação. 

 

- O PET Educação Física se justificou no momento da reunião, alegando que 

julgaram válida a mobilização e foi opção pelo não envolvimento no debate, 

além de já haver destino certo do custeio anual do grupo. 

 

- O novo representante dos PETs, Tales, informou juntamente com o integrante 

Mateus que entraram em contato com um deputado e ele ficou responsável por 

organizar uma reunião para formar uma mobilização no estado. 

  



2) Dia PET / Revisão GDTs 

 

Dia PET 

Em reunião passada foram definidos os prazos para as atribuições de cada 

PET no dia PET: 

 

- Mesa de abertura: O PET ProdBio enviou o planejamento da mesa de 

abertura para o PET-UFES. O tema proposto pelo ProdBio foi “Comunicação 

como fator de organização e integração”, porém o tema acordado no Interpet 

para mesa de abertura foi “Filosofia do PET”, conforme registrado em ATA do 

dia 29/set (Reunião do Interpet no PET Economia). Em relação aos convidados 

à mesa, o Interpet optou por reduzir o número de convidados, mantendo 

apenas a participação do reitor, do interlocutor do PET na Prograd (Professor 

Itamar), do pró-reitor de extensão e de um aluno.  

 

- Estrutura e Programação: O PET Conexões Licenciatura, responsável por 

tal, não esteve presente na reunião. Porém, a representante do PET 

Administração entrou em contato (via WhatsApp) com um integrante do PET 

Licenciatura, que informou que está sendo providenciado o local a ser realizado 

abertura e assembleia e que provavelmente será o auditório do CCE. 

 

- GDTs: Foram feitas algumas sugestões de alteração. No dia 10 de dezembro 

(próxima reunião) serão finalizadas as pautas de todos os GDTs. 

 

GDT 1 - PET Conexões. Responsável: PET Conexões Educação. 

- Foi sugerido incluir a discussão do papel do tutor na transição do Programa 

Conexão Saberes para o PET conexões. 

GDT 2 - Práticas Políticas. Responsável: PET Economia. 

- Sem alterações. 

GDT 3 - Legislação e Informação. Responsável: PET Matemática. 

- Foi sugerido formatação do documento (pontos extensos, não estando em 

tópicos como os demais). Sugeriu ainda abertura de um ponto para discussão 

sobre o recebimento das bolsas, além do que já está proposto. 



- No ponto que diz: “Analisar a questão das reprovações e estudar a 

possibilidade de aumentar o limite de reprovações para os grupos PET que 

possuem demandas sociais”, foi acordado que não levasse esta discussão 

para o dia Pet, mas sim que mude o foco da discussão a fim de que haja um 

acordo entre o CLAA e o PET, conforme necessidade particular e estatística de 

cada curso. 

GDT 4 - CLAA, Departamento e Colegiado. Responsável: PET Engenharia da 

Computação. 

- Retirar texto entre parêntesis do terceiro tópico, pois o restante já é suficiente 

para uma boa discussão. 

GDT 5 – Atividades conjuntas. Responsáveis: PET Engenharia Elétrica e PET 

Psicologia. 

- Sem alterações 

 

- As ATAS que foram sugeridas alterações deverão ser enviadas até o dia 

09/12. 

- Sugere-se que os componentes da mesa leiam a ATA do último Dia PET, e a 

levem juntamente com a legislação pertinente ao tema proposto. 

 

3) Análise do Planejamento do PET Integração 

- Proposta do PET Serviço Social e PET Administração para a Integração no 
Dia Pet. A temática escolhida foi Carnaval e foi elaborado um cartaz 
(CarnaPET) para melhor divulgação do evento. 

Foi sugerido divulgar em sala, a estimativa é de 120 pessoas, comidas e 
bebidas ainda serão definidas (sem venda autorizada). Valor de R$ 15,00 por 
petiano que participar da integração, para cobrir gastos.  

Ficou estabelecido o dia 10/12 (próxima reunião) para entrega do 
dinheiro. 

  

4) Próxima Reunião 

- A próxima reunião estava prevista para o dia 08/12, porém houve discussão 

acerca desta data, que irá coincidir com o vestibular da UFES. Nova decisão: 

10/12/2015 às 17h, no PET Licenciatura. 

 

 

 



Pontos de Pauta para a próxima reunião: 

 

1) - Discussão do Dia PET 

2) - SudestePET 2016 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ATA:  

 

 

PET Administração 

 

PET Conexões Educação 

 

 

PET Computação 

 

 

PET Economia 

 

PET Educação Física 

 

 

PET Engenharia Elétrica 

 

 

PET Engenharia Mecânica 

 

PET Matemática 

 

PET Psicologia 

 

 

PET Serviço Social 

 

 


