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Reunião Interpet, dia 13 de março de 2018.

DATA: 13 de Março de 2018.

HORÁRIO: 17h00min 

LOCAL: Sala do PET Engenharia Mecânica

PARTICIPANTES:  PET  EDUCAÇÃO,  PET  ECONOMIA,  PET
ADMINISTRAÇÃO, PET ENGENHARIA DA MECÂNICA, PET ED. FISICA, PET
CULTURA, PET SERVIÇO SOCIAL, PET ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO,
PET  MATEMÁTICA,  PET  PSICOLOGIA,  PET  PRODBIO  e  PET
LICENCIATURAS.

INFORMES:

- Petiano Wires se apresentou como novo representante do PET Economia no

InterPET.

- PET Educação Física propôs uma parceria com outros PET para a atividade

que eles já desenvolvem chamada “Cine PET”, para isso um dos integrantes do

grupo irá circular um formulário para que os grupos opinem com relação aos

filmes.

PONTOS DE PAUTA:

● DEFINIÇÃO DO NOVO HORÁRIO DE REUNIÃO

- As reuniões serão mantidas às 17 horas nas terças-feiras.

●   AVALIAÇÃO DO DIA PET 

- Abertura: A  professora  Maria  Amélia  justificou  sua  ausência  (ao  PET
Psicologia) na mesa de abertura, explicando que houve um conflito de horários.



PETEDU acredita que faltou a presença da interlocutora do CLAA na mesa de
abertura  e  que  faltou  uma  apresentação  (por  parte  da  organização)  do
Professor  Gustavo  Ford.  PET  Matemática  destacou  um  pouco  a
desorganizado,  mas  teceu  muitos  elogios  ao  conteúdo  da  fala  do  egresso
Gean, assim como o PET Engenharia Mecânica.

- GDT: PET Administração destaca a ausência de preparação e leituras antes
dos  GDT.  PET Psicologia  afirmou  que  o  GDT sobre  LGBT foi  considerado
“fraco”, com discussões rasas, demonstrando a necessidade de fomentarmos
essas discussões. 
O PET Conexões Administração relatou que durante um dos GDT eles foram
questionados a respeito de serem conexistas e um petiano (de outro grupo)
teceu  um  comentário  dizendo  que  eles  eram  “mais  ou  menos”.  O  PET
Conexões  Administração  registrou  em  ata  sua  insatisfação  com  essa
afirmação, registrando que se sentiram ofendidos com essa declaração.
PET ProdBio  destacou  a  necessidade  de  discutir  mais  o  tripé  acadêmica
nestes momentos.

-  Assembleia:  PET  Engenharia  Mecanica  comentou  sobre  o  retorno  ao
regimento após a aprovação deste, solicitando que isto não ocorra nos anos
seguintes  e que isso seja melhor  ratificado no regimento.   O PET ProdBio
agradeceu a oportunidade de esclarecer o ocorrido no Sudeste PET antes da
assembleia.

-  Integração:  PET Serviço  social  destacou  a  demora  em  servir  a  comida
durante a integração, o que demonstrou um pouco de desorganização. Os PET
Cultura e Educação Física destacaram a ausência de contribuições dos outros
grupos PET nesse sentido.  

-  Infraestrutura: PET  Computação  conseguiu  organizar  bem,  apesar  de
estarem em menor quantitativo. PET Engenharia de Computação destacou que
os auditórios e salas ficaram muito sujos no final do evento, lembrando que é
proibido o consumo de alimentos no espaço do auditório.

Muitos grupos relataram a predominância  de petianos novos,  sendo este  o
primeiro Dia PET de muitos petianos.
O tutor do PET Psicologia avisou a seu grupo que abriu um protocolo no CLAA
questionando a possível ilegalidade de uma das propostas aprovadas no Dia
PET. 
O representante do PET Licenciaturas reafirmou a declaração do PET ProdBio
a respeito da falta de recepção por parte dos PET do campus Goiabeiras. E
que não tinha a intenção de ofender os petianos quando perguntou (a uma das
integrantes) a respeito da existência de computadores na sala deles.
O PET ProdBio estava participando na reunião por meio de chamada online, no
entanto, tivemos problemas com a conexão da internet. Assim, discutimos a



importância de buscarmos formas (aqui e em São Mateus) para melhorarmos
essa conexão, e avaliamos de maneira positiva essa participação.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do Interpet ocorrerá no PET Conexões Licenciatura,

no dia 27/03/2018 às 17h00min.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

● Leitura das deliberações do Dia PET
●

Sem mais a declarar, às 18h24min, lavro esta ata:

____________________________ ____________________________

PET Educação Física                                                     PET Economia

____________________________ ____________________________

PET Conexões Administração                              PET Engenharia Mecânica

____________________________ ____________________________

PET Conexões Administração                                        PET Licenciaturas

____________________________ ____________________________

PET Conexões Educação                   PET Engenharia da computação

____________________________ 

PET Serviço Social                                                    PET Conexões Cultura



____________________________ 

PET Matemática 


