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Reunião Interpet, dia 14 de Fevereiro de 2017.

DATA: 14 de fevereiro de 2017.

HORARIO: 16h30.

LOCAL: Sala do PET Psicologia

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

INFORMES:

 PET Conexões Educação e PET Psicologia informam que abriram Processo Seletivo.
 PET Matemática informa que mudou seu representante no InterPET.

PONTOS DE PAUTA:

Avaliação e Leitura das Deliberações do Dia PET

 O PET Mecânica pediu desculpas pelo atraso na Mesa de Abertura e esclareceu

que houveram problemas com a administração do prédio CT1, aonde ocorreu o
evento.

 O PET Mecânica reitera que explicou aos convidados da Mesa sobre seu tema e

o  tempo  de  fala  previamente  com  tempo  hábil  para  que  os  mesmos  se
preparassem e que, portanto, as falas desconexas são de responsabilidade dos
componentes da mesa.

 O  PET  Conexões  Educação  elogiou  a  Roda  de  Conversa,  ressaltando  a

importância de tais debates para o evento. 
 O InterPET discutiu sobre a grande quantidade de pessoas dispersas levantando

durante a Mesa de Abertura e a Roda de Conversa, ressaltando a importância da
organização geral para que não se repita.

 O  PET  Psicologia  considerou  a  mesa  sobre  questões  étnico  raciais  como

fundamental para fomentar discussões em todos os grupos PET.
 Os grupos PET relataram o fato de considerarem o tempo dos GT’s curto para

esgotar as discussões e organizar deliberações.



 O  PET  Conexões  Cultura  sugeriu  a  possibilidade  de  melhor  preparo  dos

responsáveis  pela  organização  das  deliberações  nos  GDT’s  e  construção  dos
textos. O InterPET concorda com a necessidade atentada pelo PET Cultura e
sugerem algum tipo de preparo para o Sudeste PET.

 O PET Mecânica sugeriu que os grupos PET estejam melhor informados sobre

as deliberações dos Dias PET anteriores.
 O PET Administração se ofereceu para criar um Drive comum aos PET’s para

uma melhor articulação das informações entre os grupos PET.
 O PET ProdBio questionou a recorrência dos temas dos GDT’s nos Dias PET.
 Atenta-se  para  a  participação  dos  PET’s  nas  reuniões.  No  caso  dos  PETs

impossibilitados  de participar  presencialmente sugere-se a  participação,  ainda
que virtualmente. Pede-se que os mesmos façam a leitura da ata e a respondam
caso tenham algum comentário ou questionamento.

 O  InterPET  requisita  os  nomes  dos  representantes  do  PET  ProdBio  e

Licenciatura.
 O InterPET definiu que a próxima reunião, dia 07/03/17 será no PET Conexões

Licenciatura e solicita-se a presença da tutora para discutir  a posição de seu
grupo PET no que concerne as atividades conjuntas do PET UFES. 

 O InterPET sugere a realização de uma formação dada pela Valdete Coco, tutora

do PET Educação, tanto para o próximo Dia PET quanto para o Sudeste PET.
 O InterPET considerou a Assembléia Geral do Dia PET desorganizada por conta

da postura dos presentes e da acústica do auditório do CT I. 
 O InterPET solicita a participação dos grupos PET nos eventos de integração.  

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião  do  Interpet  ocorrerá  no  PET Conexões  Licenciatura,  dia  07/03/2017 às
17:30h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Leitura das deliberações do dia PET.

Sem mais a declarar, às 16:16, 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                             


