
ATA DE REUNIÃO AMPLIADA DO INTERPET

DATA: 26 de Maio de 2015

HORÁRIO: 17h00 

LOCAL: Prédio ED VI - 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) Ônibus ENAPET

2) Atrasos da bolsa

3) Situação dos PETs 

1- Ônibus ENAPET: 

Antes de discutirmos este ponto de pauta, foi feito o levantamento de petianos

que já estão confirmados no evento, sendo eles: 7 petianos do PET Elétrica em que,

dentre  eles,  apenas  5  receberam  a  confirmação  da  comissão  organizadora  do

evento; 1 petiano do PET Cultura e 1 petiano do PET  Mecânica. 

Diante  deste  quantitativo,  além  de  outras  questões  que  foram  pontuadas

durante a reunião e que têm inviabilizado a liberação de ônibus para fora do Estado,

não será possível solicitar o transporte pela Universidade. Portanto, ficou deliberado

que a Camila, do PET Educação, irá mandar um email confirmando se existem mais

pessoas  interessadas  em  participar  do  evento.  Além  disso,  a  petiana  Jakeline,

também  do  PET  Educação,  se  disponibilizou  para  procurar  o  responsável  pelo

transporte para saber se existe alguma possibilidade de conseguirmos um ônibus

para o Evento. 

2- Atrasos da bolsa: 

Foram discutidas  diversas questões sobre  como o  atraso  das bolsas  têm

rebatido diretamente no funcionamento dos grupos PETs, assim como na vida dos

petianos  que  dependem  da  bolsa  para  se  manterem  na  Universidade.  O  PET
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Engenharia da Computação relatou que ainda não recebeu as bolsas referentes à

março e abril e, O PET Licenciatura, acabou por interromper suas atividades durante

o período em que as bolsas estavam atrasadas, pois muitos petianos não tinham

condições de vir para Universidade. Os grupos PET UFES relataram as diversas

versões sobre o motivo do atraso das bolsas, visto que os demais PETs de todo

Brasil já haviam recebido. 

Diante dos possíveis motivos relatados, o PET UFES sentiu a necessidade de

pedir  explicação ao interlocutor  sobre o que,  de fato,  acorreu para o atraso das

bolsas.  Dessa forma,  surgiu-se  a  necessidade de dois  direcionamentos a serem

tomados:

 Viabilizar  uma  reunião  com  o  interlocutor,  contando  com  a  presença  de

representantes  de todos os  grupos PET, para  que pudéssemos conversar

sobre os problemas apresentados, buscando providências e um diálogo mais

direto. A petiana Jakeline, do PET Educação, ficou responsável por agendar

essa reunião.

 Criação de uma comissão, formada por representantes dos grupos PET Ed.

Física, PET Educação e PET Serviço Social, com intuito de redigir uma carta

ao interlocutor Itamar, solicitando maior transparência e fortalecimento de um

canal  direto  entre  petianos  e  interlocutor,  para  que  não  haja  mais

comunicados desencontrados, como o que ocorreu com o atraso das bolsas. 

3- Situação dos PETs: 

Quase todos os grupos PETs relataram a precarização que vêm enfrentando

para realizarem  suas  atividades com a falta de alguns materiais como: tonner,

papel  etc.  No  entanto,  alguns   grupos  pontuaram  que,  mesmo  com  essas

dificuldades,  têm  conseguido  garantir  que  algumas  atividades  sejam  realizadas.

Constatamos então que as realidades e demandas de cada grupo são distintas e,

por  esse motivo,  não foi  possível  tirar  encaminhamentos desse ponto  de pauta.

Ainda,  levaremos  essa  questão  à  reunião  com  o  interlocutor,  dessa  forma

poderemos pensar  em alternativas  e  tomar  providências,  visando  a  melhoria  do

funcionamento e realização das atividades dos grupos. 

A  próxima  Reunião  do  INTERPET  está  prevista  para  acontecer  no  dia

16/06/2015 às 17h00 no PET Conexões Licenciatura.



Pontos de Pauta para a próxima reunião:

1) Repasse do Pet Itinerante

2) Proposta Sudestepet 2017 na UFES

3) Informe da conversa com o interlocutor

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


