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Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - Brasil 

Reunião Interpet, dia 23 de maio de 2017.

DATA: 23 de maio de 2017.

HORARIO: 17h

LOCAL: Sala 207 do Departamento de Economia.

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

INFORMES: 

 PET Economia  informou  que  estão  na  semana  de  apresentação  do

Economês.
 PET Educação informou as novas representantes do interpet, Bianca e

Vita. 
 PET Engenharia Mecânica informa que nesta reunião e na próxima o

Matheus será substituído.
 PET Educação  Física  informou  que  estão  ofertando  um  curso  para

formar árbitros de tênis de mesa, que ocorrerá nos dias 30 e 31/05, de
14h às 17h. As inscrições devem ser feitas na sala do PET ou online até
terça-feira, 30/05. Haverá certificação.

 PET Cultura informou que promoverá um Café com PET com tema –

Pós-modernidade: crise de identidade, no auditório do IC II, dia 30/05, às
15:30h.

PONTOS DE PAUTA:

 ENAPET



PET Matemática informou que 30 pessoas estão com nome na listagem
do  ônibus,  porém  um  petiano  ainda  não  havia  conseguido  pagar  a
inscrição.  Informou  que  amanhã,  24/05,  abrirão  300  vagas
remanescentes  e  reforçou  a  importância  na  participação  do  evento.
Ainda informou o Caio como responsável pelo ônibus. PET Economia
ressaltou a necessidade de quantidade mínima de 75% da lotação para
que o ônibus saia da Ufes. 
O Interpet, compreendendo a atual conjuntura e a importância em ter
conseguido um ônibus para  o  ENAPET,  como forma de assegurar  a
viagem e por não ter um tempo maior de ação, entrou em consenso
sobre a necessidade de que os tutores ajudem a custear o pagamento
de três inscrições que serão sorteadas entre dois petianos de cada PET
que se inscreverem nas vagas remanescentes. O valor será de R$55,38
para cada tutor, contando com a participação de todos. 

 GINCANA DO MENANDRO

O  PET Engenharia  Mecânica  informou  que  o  Clube  dos  Servidores
funciona apenas entre segunda e sexta-feira, portanto, será necessário
encontrar  um novo  lugar  para  a  atividade.  Foi  considerado  o  CEFD,
porém o PET Educação Física informou que devido à Copa Ufes, não há
como realizar a atividade esse semestre. O Interpet entrou em consenso
de realizar a Gincana no segundo semestre e o PET Educação Física
ficou de verificar a disponibilidade de datas. 

 PET ITINERANTE

O PET Educação confirmou a data do PET Itinerante para 27/06, às 14h,
ressaltando a necessidade de pontualidade, no auditório do IC IV. Como
forma de fazer um levantamento, solicitaram ao Interpet que enviassem
um questionário,  no grupo de e-mails do PET Ufes,  para subsidiar a
discussão sobre os grupos PET conexistas. O Interpet concordou e ficou
decidido que o questionário seja respondido até a próxima reunião do
Interpet.

 COMISSÃO MOBILIZA PET, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E LGBT

O  PET Administração  leu  a  ata  da  primeira  reunião  da  comissão  e
ressaltou que o repasse ao Interpet será feito a partir  do repasse ao
representante  do  Interpet  do  grupo  que  coordenar  a  reunião  da
comissão. O Interpet considerou como um problema, tendo em vista as
perdas que podem ocorrer  com os repasses.  Além disso,  entrou  em
consenso  de  que  reuniões  mensais  não  são  o  ideal  para  que  seja
possível a construção necessária da comissão. Sugeriu que a comissão



faça reuniões quinzenais e intercaladas com as do Interpet. Relembrou
sobre a necessidade de discussão do ocorrido no SudestePET e sobre a
realização do PET Itinerante do segundo semestre. O Interpet propôs
que, caso a comissão considere interessante, faça de suas reuniões um
grupo de estudos, para promover o acúmulo de discussão necessário e
proposto no Dia PET. O Interpet está aberto a receber a comissão. 
Os  grupos  PET Cultura  e  Serviço  Social  solicitaram  a  inclusão  dos
representantes  no  grupo  de  whatsapp.  PET  Economia  solicitou  que
enviassem os contatos, pois solicitará a inclusão. 
O Interpet decidiu que a comissão será ponto de pauta fixo. 

PRÓXIMA REUNIÃO:

A  próxima  reunião  do  Interpet  ocorrerá  no  PET  Educação  Física,  dia
06/06/2017 às 17h.

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Comissão mobiliza pet, questões étnico-raciais e LGBT;
 ENAPET.

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

            PET Educação Física                                                        PET Economia                 

____________________________    ____________________________

            PET Administração                                                      PET Engenharia Mecânica

____________________________                     ___________________________

         PET Serviço Social                                  PET Psicologia



____________________________    ____________________________

 PET Engenharia da Computação                               PET Engenharia Elétrica

____________________________    

               PET Cultura          

                

                                                       

                                 


