
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 

 

DATA: 29 de Setembro de 2014 

HORÁRIO: 17h00 

LOCAL: PET Engenharia Elétrica 

PARTICIPANTES: PET Engenharia Elétrica, PET Economia, PET Educação Física, 

PET Conexões Administração, PET Serviço Social, PET Conexões Licenciatura, 

PET Engenharia de Computação, PET Conexões Cultura, PET Conexões Educação, 

PET Matemática, PET Psicologia. 

 

1) Informes 

PET Economia: Hugo comunicou que Arnaldo não pôde vir ao Interpet pois ele 

estava participando de um curso que iria acabar tarde. 

 

2) Avaliação PET Itinerante 

Tanto o PET Engenharia Elétrica quanto o PET Engenharia de Computação 

acharam que o PET Itinerante valeu a pena. O PET Serviço Social perguntou se a 

atividade não deveria ser realizada para todos os grupos PET e foi falado que 

aquela foi apenas a primeira e que mais pra frente teriam mais atividades para que 

todos pudessem participar. 

 

3) Avaliação ENAPET 

PET Conexões Educação achou que o evento foi muito bom e que houve muita 

preocupação por parte da organização em deixar tudo bem feito e organizado.  

O grupo participou do GD/GT “Filosofia do PET” e consideraram que a assembleia 

foi boa. A única reclamação foi de que a organização falhou em deixar as oficinas 

para o fim do evento porque nem todo mundo conseguiu participar. 

O próximo ENAPET será em Belém (PA) e depois em Rio Branco (AC). 
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4) Reunião com Arnaldo 

Como Arnaldo não pôde vir na reunião do dia foi decido que vamos repassar as 

nossas necessidades para os representantes discentes do CLAA. Hugo (PET 

Economia) ficou responsável por falar com eles. 

Com relação ao texto do PET no site da PROGRAD, ficou decido que vamos sugerir 

que o site da PROGRAD tenha o mesmo texto que o site do PET UFES. 

 

5) DIAPET 

Do DIAPET que será realizado ano que vem, permanecem os seguintes GDs/GTs 

que existiram no DIAPET desse ano: 

 GD/GT Tripé acadêmico; 

 GD/GT Custeio e estruturação legal; 

 GD/GT CLAA, Departamento e Colegiados. 

 

Também para o DIAPET do ano que vem, ficou decidido que vamos tirar o seguinte 

GD/GT: 

 GD/GT História do PET e sua relação com egressos. 

 

 

O PET Engenharia Elétrica sugeriu inserir dentro do grupo de discussão de “Custeio 

e estruturação legal” um tópico voltado para o SIGPET. 

Dentro do GD/GT “Tripé acadêmico” o PET Conexões Educação sugeriu fazer um 

questionamento sobre o que é no PET e quais são os desafios para conseguir a 

excelência. 

Com relação ao GD/GT Formação Crítica, Cidadã e Sociopolítica, foi levantada a 

questão de que a comissão do PET Itinerante poderia fazer alguma atividade 

durante o DIAPET para que se pudesse substituir esse GD/GT por outro tema. Hugo 

vai conversar com a representante do PET Economia na comissão do PET 

Itinerante.  

 

Sugestão de dias para o DIAPET 2015: 6, 7 e 8 de março. 

 

Para as próximas reuniões do INTERPET ficou decidido que podemos dar 

sugestões de atividades entre grupos PET nos Informes. 

 

 



A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 13/10/14 às 

17h00 no PET Engenharia Mecânica, tendo os seguintes pontos de pauta: 

- DIAPET: GD/GT Formação Crítica, Cidadã e Sociopolítica; composição da mesa de 

abertura. 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ata 
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