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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Av.  Fernando  Ferrari  514  -  Campus  Universitário

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil 

Reunião Interpet, dia 11 de Abril de 2017.

DATA: 11 de Abril de 2017.

INICIO DA REUNIÃO: 17horas e 13 minutos.

LOCAL: Sala do PET Conexões Administração

PARTICIPANTES: PET Conexões Administração, PET Conexões Educação, PET Educação
Física, PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia da Computação, PET Engenharia Mecânica,
PET Matemática, PET Licenciaturas, PET Psicologia, PET Economia.

INFORMES:

 A comissão do Interpet aguarda o retorno do Pet ProdBio sobre a sua

participação nas reuniões, e reitera sobre as leituras das atas. 

PONTOS DE PAUTA:

 Entrega  dos  nomes  dos  representantes  para  a  criação  da  nova

comissão e reunião do grupo
- Alguns Grupos Pet ainda não informaram os nomes dos seus petianos
que irão compor à comissão. Foi solicitado que os mesmos informem o
quanto antes;
-  Será  solicitada uma reunião urgente dessa nova comissão para se
discutir  um fato ocorrido no Sudeste Pet 2017, que será relatado por
uma petiana do Pet Educação.

 Enapet
- Caio do Pet Matemática informou que foi solicitado através do Vitor
(representante discente no CLAA) para pedir ao Donato à solicitação do
ônibus.  E também informou que entrou em contato com o Arnaldo para
fazer  a  mesma solicitação,  e  ficou de entregar  uma pré-lista  com os
nomes dos interessados no dia 12/04/2017, solicitando à ida ao dia 22
de julho e a volta no dia 30 de julho. 

 Site



-  O  Pet  Engenharia  da  Computação  começou  a  atualizar  o  site  e
solicitou  para  que  os  demais  grupos  Pet  deem  uma  olhada  para
aprimorar ou incluir algo.

 Calendário
- O Matheus do Pet Mecânica informou que o evento “Água de Março”
será remarcado para uma nova data;
-  Os  Pets  Licenciatura,  Economia  e  Psicologia  informaram  que  já
colocaram os seus respectivos eventos no calendário.  

 Participação nas reuniões do interpet
-  O Pet  ProbBio deverá enviar  até a próxima reunião os nomes dos
petianos que irão compor a comissão do interpet. Ressaltando que as
reuniões acontecem de 15 em 15 dias, nas terças feiras, das 17h00min
às 18h30min;
- O Pet Educação Física levará um notebook na próxima reunião para
ser feita via Skype com o Pet ProdBio;
- O Pet Educação ficou responsável em criar uma conta para que haja
essa reunião via Skype com o Pet ProdBio.  

 Gincana do Menandro
- Ficaram sugerido os dias 07, 20, 21 e 27 de maio para a realização do
evento;
-  Cada  grupo  Pet  deverá  trazer  na  próxima  reunião:  Sugestões  de
modalidades para “Gincana do Menandro”,  e a demanda de pessoas
que poderão participar nos dias sugeridos.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A  próxima  reunião  do  Interpet  ocorrerá  no  PET  Conexões  Cultura,  dia
25/04/2017 às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Fechamento do Calendário;
 Enapet;
 Fechamento da programação da Gincana do Menandro;
 Pet Itinerante.

Sem mais a declarar, às 18h02min, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________



          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

          PET Engenharia Elétrica                                         PET Educação Física

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia

____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Mecânica

____________________________                   ____________________________        

     PET  Conexões Cultura                                   PET Licenciaturas


