
 
 

Reunião INTERPET, dia 03 de julho de 2018. 

 

DATA: 03 de julho de 2018 

HORÁRIO: 17:00h 

LOCAL: Sala 207 do Departamento de Economia - CCJE (PET-Economia) 

PARTICIPANTES: PET-Administração; PET-Matemática; PET-Educação; PET-

Educação Física; PET-Engenharia Elétrica; PET-Cultura; PET-Licenciaturas; 
PET-Psicologia; e PET-Economia. 

 

PAUTA: 1) INFORMES; 2) PRIMEIRA REUNIÃO DO SEMESTRE 2018/2; 3) 

PRÉ-ENAPET 2018; 4) AVALIAÇÃO DO INTERPET EM 2018/1 

1) INFORMES 

- O PET-Administração informou que foi decidida a data do próximo PET-Vest, 

atividade coordenada pelo referido grupo e que tem como objetivo interagir com 

vestibulandos afim de sanar dúvidas sobre os cursos e o funcionamento da 

UFES. Será no dia 15 de setembro de 2018 (sábado), horário a definir. 

- O PET-Economia comunicou que na próxima quinta-feira (05/07/2018), às 

14:00h na sala 109 d0 ED I do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

(CCJE), organizará uma atividade em conjunto com o PET-Engenharia Elétrica, 

em que a professora convidada, Adriana Fiorotti, vai explanar sobre o Sistema 

Elétrico Brasileiro. 

2) PRIMEIRA REUNIÃO DO SEMESTRE 2018/2 

Não vendo necessidade de realizar reuniões para discutir as atividades do 

InterPET no período de recesso acadêmico, levantou-se duas possibilidades 

para a primeira reunião do semestre 2018/2, dias 7 ou 14 de agosto de 2018. O 
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grupo discutiu e o dia 7 de agosto de 2018 foi escolhido para o retorno dos 

encontros do InterPET, no horário de 17:00h, na sala do PET-Educação Física. 

3) PRÉ-ENAPET 2018 

Foi confirmado o dia e horário para ocorrer o Pré-EnaPET 2018, atividade para 

organizar a participação dos petianos(as) que irão no evento. 10/07/2018 (terça-

feira), das 13:00h às 17:00h, sendo que o local ainda necessita ser confirmado. 

Ficou deliberado de reservar alguma sala de aula do CCJE para o Pré-EnaPET 

2018. Sobre o ônibus para o EnaPET 2018, a PROGRAD comunicou que ele 

está confirmado. 

4) AVALIAÇÃO DO INTERPET EM 2018/1 

A avaliação identificou pontos para serem trabalhados no InterPET, como: a 

dificuldade de tirar encaminhamentos; a baixa participação; e o postergamento 

de decisões. Foram sugeridas algumas práticas visando melhorar a organização 

do InterPET, como: direcionar responsabilidades a alguns integrantes, quando 

necessário; melhor a forma de planejamento; ter autonomia em algumas 

decisões; e usar um calendário físico para balizar os encaminhamentos. 

PRÓXIMA REUNIÃO 

A próxima reunião do InterPET vai acontecer no PET-Educação física, dia 7 de 

agosto de 2018 às 17:00h. 

PONTOS DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 Avaliação do EnaPET 2018; 

 Decisão de dia e horário para as reuniões do InterPET no segundo semestre;  

 Repasses das discussões em processo/comissão para discutir a 

implementação de cotas no Processo Seletivo do PET-UFES. 

 

 

 

 

Sem mais a declarar, às 18:00h, lavro esta ATA. 



 

 
  

 

              PET Educação Física PET Economia 

 
 

 
 

        PET Conexões Administração      PET Engenharia Mecânica 

 
 
 

 

            PET Conexões Educação    PET Engenharia Elétrica 

 

 

 

    PET Serviço Social   PET Conexões Cultura 

 

 
 
 

 

      PET Engenharia da Computação     PET Matemática 

 


