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Ata da Reunião do Interpet dia 26 de abril de 2016 
 
 

 
Em vinte e seis do mês de abril do decorrido ano, reuniram-se na sala do PET 

Conexões Cultura, às 17:00 hrs os representantes dos grupos: PET Educação 

Física, PET Conexões Administração, PET Conexões Educação, PET 

Conexões Cultura, PET Serviço Social, PET Engenharia Elétrica, PET 

Engenharia da Computação, PET Engenharia Mecânica , PET Licenciaturas, 

PET Economia e PET Psicologia para tratarem os seguintes pontos de pauta: 

Definição da data de apresentação dos projetos de cada grupo PET no Interpet 

(vide ata Dia Pet), Pet Itinerante, feira de cursos. 

PONTOS DE PAUTA 

 
- apresentação dos projetos de cada grupo PET no Interpet: 

 
O Pet Psicologia Sugeriu um único ponto de pauta para as apresentações dos 

projetos de cada grupo PET, outra sugestão seria trazer atividades 

desenvolvidas dentro de cada PET como informes no Interpet. Foi definida a 

data para as apresentações, sendo assim, dia 24 de maio de 2016. Cada 

pessoa (grupo PET) teria no máximo 15 minutos para apresentar as atividades 

desenvolvidas pelo seu grupo Pet. 

- Pet Itinerante: 

 
Foi decidido em votação o adiamento da data do Pet Itinerante para o dia 25 de 

maio de 2016, visto que a data escolhida anteriormente encontra-se muito 

próxima dificultando os preparativos para o evento. 

Foram sugeridos vários espaços para o evento, como primeira opção ficou o 

CCJE para ser confirmado na próxima reunião do Interpet. 



Foi confirmado a temática: “Precarização do programa e a rotatividade dos 

tutores”. O Pet Conexões Educação sugeriu convidar dois tutores, um recém- 

chegado ao programa e um que esteja saindo. Foram decididos por votações 

os nomes dos tutores e alunos convidados, a tutora Larissa do PET Conexões 

Cultura, a tutora Roberta do PET Engenharia de Computação, e os alunos 

Andiara, Vitor, Talles e Henrique. 

- Feira de cursos 

 
Foi informado que não vai ter a feira de cursos. 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÃO 

 
A próxima reunião será realizada no dia 10/05 as 17hrs no PET Conexões 

Educação, tem os pontos de pauta: confirmação dos nomes dos participantes 

do pet Itinerante, PET Itinerante. 

Sem mais para o momento, eu Cenimara de Souza Izidoro lavro essa ata, que 

será assinada por um dos representantes de cada grupo PET presentes na 

reunião. 
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