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Reunião INTERPET, dia 07 de Novembro de 2017.

DATA: 07 de Novembro de 2017.

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Sala do PET Conexões Educação 

PARTICIPANTES:  PET PSICOLOGIA,  PET ENGENHARIA ELÉTRICA,  PET
EDUCAÇÃO,  PET  LICENCIATURA,  PET  ECONOMIA,  PET  MATEMÁTICA,
PET ADMINISTRAÇÃO, PET MECANICA,  PET ED.  FISICA,  PET SERVIÇO
SOCIAL e PET COMPUTAÇÃO.

INFORMES:

- Não houve informes.

PONTOS DE PAUTA:

 CLAA  - Processo de desligamento  

- PET Serviço Social leu a nota sobre o desligamento, na qual foi aprovada

pelo INTERPET e será lida na próxima reunião do CLAA com um abaixo

assinado realizado por todos os petianos que concordarem com a nota. 

- O PETEDU ficou responsável de fazer a lista de assinaturas a ser passada

entre os grupos PET. 

- O INTERPET decidiu fazer uma rotatividade entre os grupos para que a

lista contemple a todos os petianos, ela deverá ser entregue na próxima

reunião do INTERPET pelo PET Cultura. 



- O INTERPET solicita que o PET ProdBio envie a lista de assinaturas do

abaixo assinado, scaneada, pelo e-mail do PETUFES.

 Dia PET

- Foi decidido que o próximo Dia PET acontecerá nos dias 01 e 02 de Março de

2018.

- Cada grupo PET, responsável pelo GDT, deverá levar uma ementa do seu

GDT e um possível cronograma do DIA PET na próxima reunião.

 Discussão sobre cotas

- Devido as demandas decorrentes das últimas discursões, sobre cotas nos

grupos PET, o debate realizado na última reunião do INTERPET foi intenso,

onde vários pontos importantes foram debatidos.

-  O INTERPET deliberou que cada representante perguntará ao grupo PET

como anda  as  discursões  sobre  cotas  em  seu  respectivo  grupo.  A fim  de

fomentar as discussões sobre o assunto. O INTERPET ficará disponível para

atender as demandas dos grupos realizando reuniões extras onde debateram

sobre o tema. 

- No próximo INTERPET teremos a presença da egressa Suelem (PET Serviço

Social) para fomentar o debate do INTERPET antes de levar para os grupos. 

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião  do  INTERPET ocorrerá  no  PET Economia  no  dia

21/11/2017 às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Representantes do CLAA e assinaturas dos petianos.
 DIA PET – Ementas para o GDT e sugestão de programação
 DISCUSSÃO SOBRE COTAS 



Sem mais a declarar, lavro esta ata:

____________________________           ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

            PET Educação Física                                                        PET Economia                 

____________________________ ____________________________

     PET Conexões Administração                                           PET Engenharia Mecânica

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                             PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Elétrica

____________________________    

     PET Conexões Licenciatura                                            PET Conexões Cultura


