
Ata da Reunião do Interpet dia 25 de Agosto de 2015

Aos vinte cinco dias do mês de Agosto do decorrido ano, reuniram-se na sala

do  PET  Educação  Física,  às  16hrs:os  representantes  dos  grupos:  PET

Educação  Física,  PET  Economia,  PET  Administração,  PET  Conexões

Educação, PET Psicologia, PET Serviço Social, PET Engenharia Elétrica, PET

Engenharia  da Computação e PET Matemática,  para tratarem os seguintes

pontos de pauta: Informes, vibilização do PET bazar e dia PET 2016.
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INFORMES

O pet serviço social realizou a feira cultural que fora proposta ao interpet como
atividade interna e avaliou bem o evento, que contou com parcerias, entre elas
o PET Ed.Física.

A representante do pet serviço social entrou em contato com representantes da
adufes para articulação da viabilização de transporte e parcerias em prol do
movimento mobiliza PET e da ida a Brasília.

A ex petiana Camila enfatizou a importância do debate sobre a mobilização
dentro de cada grupo.

Foi  feita  uma  discussão  sobre  as  pautas  e  os  assuntos  relevantes  á
mobilizzação e suas implicações, dentre elas a ida a Brasília.

O PET Engenharia da Computação tem um novo representante no Interpet.

A maoria dos grupos se posicionou a favor da mobilização e da ida a Brasília,
porém alguns grupos apoiam o movimento mas não se dispõe a irem de fato.



VIABILIZAÇÃO DO PET BAZAR

Foi feita uma explanação do projeto pelo PET Serviço Social.  

Ficou  definido  que o  evento  será  realizado nos dias  10  e  11 de setembro
conforme proposta feita pelo PET Economia e acatada por todos.

Sugeriu-se que cada grupo comece providenciar material ( roupas, livros ,etc)
para o evento.

O PET economia  tentará viabilizar uma tenda com Itamar.

A ex petiana Camila  fará um texto com o projeto do bazar, o  mesmo será
encaminhado ao Iinterlocutor.

Foi sugerido que a comissão de comunicação faça a divulgação na radio e no
site da ufes.

A  comissão  de  divulgação  fará   uma  tabela   via  email  para  viabilizar  a
disponibilidade de cada grupo nos dias do evento. 

DIA PET

O dia PeT será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro.

Ficou acordado que evento terá um total de cinco GDTs

Todos entraram em comun acordo e foi feito um sorteio para distribuição das
funções de cada grupo PET na realização do evento.

A distribuição se deu da seguinte forma :

Assembleia  Geral –  PET Eng. Mecânica e  PET Cultura

Integração –  PET Admnistração e PET serviço social

G39 – PET Educação Física

 Mesa de Abertura-  PET Prodbio

Estrutura e programação – PET Licenciatura

GDT conexões –  PET Educação

 Gdt 2-  Economia

Gdt3 - Mat

Gdt4- Eng Comp



Gdt 5 - Elétrica  e Psicologia

Lembrando que, um tema de GDT já está pré definido conforme deliberação
estabelecida no último dia PET.

Os  outros temas de gdts deverão ser discutidos internamente e trazidos na
reunião do dia 15/09.

PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será realizada no dia 01/09 as 17hrs no PET ADM e terá
ponto de pauta único.

Realização do Bazar 

Sem mais para o momento, eu Jean Carlos Freitas Gama lavro essa ata, que
será assinada por um dos representantes de cada grupo PET presentes na
reunião.

PET  conexões Educação PET Serviço Social

 PET Economia PET Educação Física

 PET Engenharia de Computação
PET Engenharia Elétrica

      PET Psicologia
PET Matemática

PET Admnistração


