
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Av.  Fernando  Ferrari  514  -  Campus  Universitário

Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil 

Reunião Interpet, dia 10 de outubro de 2017.

DATA: 17 de outubro de 2017.

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Sala do PET Conexões Cultura

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

INFORMES:

- O CONEUFES irá acontecer nos dias 20, 21 e 22/10 em Goiabeiras.

-  O  próximo  Sudest  PET  terá  400  vagas  e  será  realizado  na  cidade  de

Jabuticabal-  SP.  Serão  disponibilizadas  200  vagas  no  primeiro  lote,  sendo

obrigatório a inscrição do tutor junto com o petiano. As inscrições começarão

no início de dezembro. 

PONTOS DE PAUTA:  

 Processo de desligamento

- O PET Licenciatura se posicionou contra e sugeriu que os representantes

do interpet discutissem diretamente com o CLAA sobre os desligamentos

previstos. 

-Os representantes do CLAA que estavam presentes na reunião, explicaram

que o CLAA é um órgão que gira em torno de alguns critérios (motivos para



desligamento de petianos) e como está no manual de orientações básicas-

MOB fica difícil de ser alterado.

- O Interpet decidiu se posicionar na próxima reunião do CLAA sobre os

desligamentos por reprovação e a relação da graduação com o PET. Ficou

decidido que todos os grupos PET devem assinar um abaixo-assinado que

será entregue junto com uma nota que será feita pela petiana Adriana (pet

matemática),  Fran  (pet  SSO)  e  Bernardo  (pet  elétrica).  A reunião  será

realizada  na  última  quinta-feira  do  mês  de  novembro  e  todos  os  PET

deverão enviar um representante.

 Dia PET

- Foram sugeridas as datas 01 e 02 de março para a realização do Dia PET. Os

petianos representantes do interpet devem levar as decisões dos seus grupos

para a próxima reunião.

 Discussão sobre cotas

-  Há possibilidade de ser realizado um novo evento para discutir  melhor os

problemas de implantação de costas de alguns grupos PET.

-  O interpet  acredita  que alguns  assuntos  precisam ser  tratados  dentro  do

programa e que um modelo de roda de conversa para o próximo evento será

melhor. 

- O evento será realizado no próximo interpet dia 07/11 que será realizado no

PET EDU.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do Interpet ocorrerá no PET Conexões Educação no

dia 07/11/2017 às 17h.



PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Notas sobre desligamentos e assinaturas
 Sugestão de datas do Dia PET
 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


