
 

Reunião Interpet, dia 18 de julho de 2017. 

 

DATA: 18 de julho de 2017. 

HORÁRIO: 17h 

LOCAL: Auditório CT-III 

PARTICIPANTES: PET Conexões Administração, PET Conexões Educação, 

PET Conexões Licenciatura, PET Engenharia Mecânica, PET Conexões Cultura, 

PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Matemática, PET Engenharia da 

Computação, PET Economia, PET Educação Física, PET Engenharia Elétrica. 

INFORMES: 

 Matheus do PET Engenharia Mecânica será substituído por Wilton e 

Guilherme como representantes no Interpet; 

 Nathália do PET Psicologia será substituída por Monica como 

representante no Interpet. 

PONTOS DE PAUTA: 

1) COMISSÃO MOBILIZA PET 

 

 Poucos PETs compareceram ao Mobiliza (Educação, Educação 

Física, Economia, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Engenharia da 

Computação). Decidiu-se questões dos cartazes nas voltas as aulas do 

segundo semestre de 2017. Próximo Mobiliza será realizado no dia 25 de 

agosto e foi pedido para que fosse cobrada a participação de todos os 

PETs e, caso seja necessário, pelo menos seja dada a satisfação da 

ausência. 



 

2) SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE COTAS NO PROCESSO 

SELETIVO PET UFES 

 

 As datas dos seminários ficam para as duas últimas semanas de 

setembro. Serão dois dias de evento, sendo o primeiro dia aberto para 

toda a comunidade universitária e o segundo apenas para o PET Ufes. 

No primeiro encontro serão tratadas as cotas de maneira geral na 

universidade e no segundo cotas e assistência estudantil no âmbito do 

PET Ufes. 

 A professora Maria Cristina Figueiredo possui uma tese onde são 

abordados tais assuntos e será convidada para participar do evento para 

compor a mesa no primeiro dia no qual poderá abordar os temas de cotas 

globalmente, além do tema voltado para a Ufes; também será convidada 

para retornar no segundo. 

 Coletivo Negrada também será convidado para trazer questões de 

problematização das cotas. 

 Para o segundo dia ficou decidido convidar Gustavo Ford da 

PROAECI para trazer o assunto das cotas com políticas de assistência; 

também será falado sobre sistemas de cotas nos projetos da 

universidade. 

 Ainda para a discussão de cotas no PET, a petiana egressa Suellen 

do PET Serviço Social será convidada para compartilhar experiência e 

falar sobre bolsas.  

  

3) AVALIAÇÃO DO PET ITINERANTE 

 

 PET Matemática e Licenciatura gostaram do novo formato, mas 

houve uma crítica à tutora do PET Educação.  

 PET Economia achou uma experiência enriquecedora, mas 

também com ressalvas em relação à tutora do PET Educação. 

 

 

 



4) ENAPET 

 

 Saída do ônibus no sábado às 14 horas em frente ao Teatro 

Universitário. Apenas alunos da Ufes podem ser transportados pelo 

ônibus da universidade. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

 

A próxima reunião do Interpet será realizada no PET Matemática no dia 

29 de agosto de 2017 às 17 horas. 

 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA 

 

 Avaliação ENAPET 

 Datas do seminário nas duas últimas semanas de setembro; 

 Modelo do convite; 

 Repasse Mobiliza; 

 Dia PET; 

 Calendário de reuniões InterPET. 

Sem mais nada a declarar, às 19:00, lavro esta ata: 

 

___________________     ___________________ 

PET Conexões Educação          PET Matemática 

 

___________________     ___________________ 

PET Educação Física          PET Economia 

 

___________________     ___________________ 

PET Conexões Administração      PET Engenharia Mecânica 



___________________     ___________________ 

PET Conexões Cultura          PET Psicologia 

 

___________________     ___________________ 

PET Engenharia da Computação      PET Engenharia Elétrica 

 

___________________     ___________________ 

PET Conexões Licenciatura      PET Serviço Social 

 

 

          

 

 

 

 


