
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário Goiabeiras

29060-900 – Vitória - ES - Brasil 

Ata da Reunião do Interpet dia 29 de março de 2016

Em vinte e nove do mês de março do decorrido ano, reuniram-se na sala do

PET  Educação  Fisica,  às  17:00hrs  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  ,  PET Matemática,

PET Licenciatura e PET Psicologia para tratarem os seguintes pontos de pauta:

Avaliação Sudeste Pet,  Sudeste Pet  2017,  Leitura da ata do dia  PET, PET

Itinerante, Feira de cursos.

INFORMES

Os representantes do CLAA Vitor e Cecília vieram dar os repasses da reunião

e expor sua preocupação em relação a possível interferência do colegiado de

Educação  Fisica  com  o  tutor  do  respectivo  PET.  O  colegiado  sugere  a

rotatividade de 3 anos do tutor do PET, afirmando a autonomia da universidade

em relação a essa rotatividade. É ressaltado que essas brechas nas diretrizes

podem causar o enfraquecimento do grupo, visto que 3 anos em muitas vezes

não são suficientes para o grupo finalizar um projeto, uma pesquisa, e ainda a

quebra das dinâmica que já existe no grupo. Assim, no CLAA foi tirado uma

plenária  dia  30  de  junho  de 2016  para  discutir  tal  ponto  entre  Colegiados,

Interpet e CLAA. Desse modo, o Interpet decidiu realizar o PET Itinerante com

esse tema no intuito de mobilizar e conscientizar os bolsistas do programa. 

O bolsista  Tales  do PET Economia  informa que dia  17  de março ele  foi  a

reunião do CLAA solicitar ao Itamar um retorno sobre o apoio a realização do



SUDESTE PET 2017 na UFES, e Itamar afirma que a universidade dará o

apoio.

PONTOS DE PAUTA

- Avaliação do Sudeste Pet 2016:

PET ECONOMIA: Ressalta a boa organização e a rigidez do encontro. Faz a

crítica aos GD’S/GT’S que foram transformados em oficinas e não teve espaço

pra discussão, logo, não foram tirados pontos para a assembléia. Mas lembra

que, a ideia das oficinas não foi ruim, porém não ficou claro o objetivo. Ainda

ressalta a problemática de alguns petianos não participarem das atividades do

evento, visto que poucas vagas foram disponibilizadas para o PET UFES. 

PET EDUCAÇÃO FISICA: Avalia que a falhas podem ser relacionadas a falta

de comunicação entre eles, visto que a organização foi feita com PETS  de

universidades  diferentes.  E  também faz  a  critica  a  assembléia,  que  alguns

grupos se  reuniram durante  a  assembléia  para  discutir  as  pautas  a  serem

levadas.

PET ENGENHARIA ELETRICA:  Ressalta  a  importância  de  criar  GD’S  que

geram discussões para existirem objetos a serem levados para assembléia.

PET SERVIÇO SOCIAL: Cita a falta de transparência e compromisso com o

grupo que estava no evento, a falta de repasses vindos da UFES  e da reitoria,

visto  que  foi  convocada  uma reunião  com os  estudantes  e  apenas  o  PET

ADMINISTRAÇÃO  compareceu.  Ainda,  faz  a  critica  das  centralizações  e

protagonizações de egressos.

PET  ADMINISTRAÇÃO:  Fala  da  falta  de  comunicação  entre  os  PETs,  no

sentido  de  que  o  grupo  teria  mais  voz,  se  unido.  Faz  a  critica  também a

centralização das informações.

- SUDESTE PET 2017 na UFES: 

Sugeriu-se  uma  reunião  para  discussão  do  tema  e  das  comissões,  dia

05/04/2016 as 17hs no auditório do CT 3. 



PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será realizada no dia 12/04 as 17hrs no PET Administração,

tem os pontos de pauta: Leitura da ata do dia PET, PET Itinerante, Feira de

cursos.

Sem mais para o momento, eu Lisley Nonato lavro essa ata, que será assinada

por um dos representantes de cada grupo PET presentes na reunião.
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