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Reunião INTERPET, dia 19 de junho de 2018.

DATA: 19 de junho de 2018.

HORÁRIO: 17h00min 

LOCAL: Sala do PET Conexões Licenciaturas 

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

INFORMES:

- Maria Izabel é apresentada como a nova represente do PET Educação nas

reuniões do InterPET, no lugar de Cássia;

-  Agenda física é anexada à pasta de atas do InterPET;

- Café com PET do PET Cultura solicita participação dos petianos no evento

que acontecerá no dia 20/06, às 14h, no auditório do CEMUNI 4. 

-  PET Cultura  solicita  doações de agasalhos para  a  comunidade Jesus de

Nazareth;

-  Resenha  econômica:  Wires  e  Isadora  do  PET  Economia  falarão  sobre

Ocupações Urbanas na rádio universitária. 12h – 104,7.

PONTOS DE PAUTA:



 ÔNIBUS ENAPET 
- A petiana Lays do PET Economia protocolou o pedido do ônibus na

PROGRAD e a Zenólia disse que não precisa se preocupar porque está

tudo certo quanto a ele, no entanto, existem outros cursos solicitando.
- A petiana Francislaine conversou com Faleiros (diretor do CCJE); 
-  Os  petianos  Lays  e  Francislaine  ficaram  responsáveis  de  verificar

constantemente a tramitação do processo com a secretária da Zenólia.

 PÁGINA PET UFES 
- O petiano Rafael do PET Matemática criou a página do PET Ufes, ele

solicita  colaboração  dos  demais:  um representante  (administrador  da

página)  deve  adicioná-lo  no  Facebook  “Rafael  Melotti”  para  que  ele

inclua na administração da página, a fim de compartilhar com todos os

PET’s o os eventos de cada um.

 AGENDA PET UFES
- Os petianos presentes na reunião acharam mais fácil a agenda ficar na

página do PET Ufes do Facebook, porque assim é divulgada para toda a

comunidade  acadêmica.  Contudo,  deverá  ser  criada  uma agenda  no

gmail do PET para cada PET editar e postar o link no Facebook para a

comunidade ter acesso;
- A agenda física foi anexa ao fim da pasta de atas do InterPET.

 AVALIAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE NORMAS PET 
-  Nos  próximos  eventos  de  decisão  de  normativas,  o  InterPET e  o

Mobiliza deverão estar presentes;
-  O PET Matemática expõe indignação quanto ao item que aborda a

questão de um semestre após o ano de conclusão do curso para saída

do PET e também do que diz respeito às reuniões semanais;
-  Os  petianos  do  PET  Educação  faz  fala  quanto  à  importância  da

construção de uma normativa para o PET na Ufes;
-  O  PET  Economia  solicita  fazer  uma  articulação  com  nossos

representantes do centro de cada um do CEPE e também com a Cláudia

para se informar quanto ao plano dela com essa normativa;
-  O  PET  Serviço  Social  faz  fala  relembrando  algumas  alterações

previstas  por  essa  normativa  na  dinâmica  petiana  atual,  pensando a

presença  da  interlocutora  como  representante  da  instituição

desequilibrando  a  “igualdade”  dos  pesos.  Para  ficar  paritário,  há

necessidade de mais  um petiano discente.  No entanto,  em todos os



conselhos  da  universidade  a  quantidade  de  discentes  deve  ser  no

máximo de 20% do total.

 AVALIAÇÃO DO PET ITINERANTE
Alguns PET’s expressaram opiniões sobre o evento:
-  Interessante, contudo, desorganizado.  CCE tem localização boa, no

entanto o espaço é insatisfatório para as dinâmicas, cabe ao InterPET

se atentar às questões de locação do auditório, visando o conforto da

ação. 
-  Satisfatória.  Atendeu  ao  público  de  forma  excepcional,  porque

desmistificou  questões  pertinentes  a  todos  os  PET’s,  contando  com

nomes que defendem a educação do Brasil.
-  Dinâmica muito  boa.  O resultado positivo da dinâmica se deu pela

interação dos petianos e pelo formato que proporcionou o debate.
-  Para  os  petianos  responsáveis  pelas  comissões  que  organizaram:

construir previamente a ementa do evento ajudou nas falas da mesa,

porque os assuntos se encontraram e se complementaram.

 DELIBERAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA IR AO CEPE
- O InterPET irá tentar conversar com os representantes - professores e

alunos de cada um dos cursos - do CEPE para falar sobre a presença

de petianos discentes no CEPE ou por priorizar a não alteração das

normativas; 
- Ficou decidido que o InterPET irá redigir uma carta para ser lida na

reunião;
-  Os petianos Nathália  e  Bernardo estão responsáveis  por  conversar

com os representantes discentes;
- Os petianos Bernardo e Luísa ficaram responsáveis por redigir a carta

a ser lida por um representante estudantil;
-  As  petianas  Cássia,  Alice  e  Francislaine  enviarão  até  sexta-feira

(22/06/2018) tópicos a serem colocados na carta. 

 PRÉ-ENAPET
- A petiana Francislaine expõe que é inviável a feitura do evento no dia

(20/06) e que se torna mais viável marcar uma reunião extraordinária,

juntamente com o Mobiliza para decidir essas questões;
 - A petiana Maria vai levar ao Mobiliza no dia 22/06 que a reunião do

pré-enaPET deve ser em apenas um dia, com 4 horas de duração e

lanche. 



 BANCO DE DADOS
-  PET Engenharia da Computação vai  dispor no grupo do WhatsApp

para que o InterPET adicione mais perguntas para o banco de dados

referente aos petianos egressos.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião do INTERPET ocorrerá no PET Economia,  no dia

03/07/2018 às 17h00min.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Primeira reunião do segundo semestre;
 Pré-enaPET.

Sem mais a declarar, às 18h20min, lavro esta ata:

____________________________ ____________________________

            PET Educação Física                                                        PET Economia                 

____________________________ ____________________________

     PET Conexões Administração                                         PET Engenharia Mecânica

____________________________ ____________________________

          PET Conexões Educação                                 PET Engenharia Elétrica

____________________________ 



        PET Serviço Social                                                            PET Conexões Cultura

____________________________ ____________________________    

     PET Engenharia da Computação                                              PET Matemática 


