
 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 

 
DATA: 21/08/2018 

HORÁRIO: 17h00min 

LOCAL: Miniauditório do CT VII (PET – Engenharia da Computação) 

PARTICIPANTES: PET Conexões - Educação, PETs Conexões - Licenciaturas, PET 

- Economia, PET Conexões - Administração, PET - Engenharia Da Computação, PET  

Conexões - Cultura, PET - Educação Física, PET - Engenharia Elétrica, PET – 

Matemática, PET - Serviço Social e PET Conexões - PROD-BIO. 

 
PAUTA: 1) Pós ENAPET; 2) PET Itinerante; 3) Comissão de Ações Afirmativas. 

 
INFORMES 

 

 PET Educação solicita que os outros PET conversem com todos os centros a 

respeito da resolução do PET que vem sendo desenvolvida durante esse ano 

antes que seja votada no CEPE; 

 Bernardo (PET elétrica) participou da reunião extraordinária do CLAA; 

 PET Elétrica informa a defesa de dissertação de Arthur (Mestrando SSO) que 

participou da mesa do seminário de cotas do PET; 

 Em relação ao Petiando o Vest, que será realizado no dia 15/09, há urgência 

em definir horários para organização da apresentação no evento do Pet ADM. 

O e-mail já foi enviado e precisa de resposta até o dia 24/08; 

 Reforçar presença dos tutores no Pós ENAPET; 

 Responder o questionário do PET PROD-BIO; 

 Foi definido que o prazo de entrega da ata do InterPET será de até 3 dias 

úteis. 

 

PONTOS DE PAUTA 

 
1) Pós ENAPET 

 

 Reunião com a Cláudia Pedroza (interlocutora): a interlocutora pede 

reagendamento do Pós ENAPET para o dia 03/09 para que o CLAA esteja 
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presente. A interlocutora demonstrou interesse no evento e sugeriu que fosse 

em formato de GDT; 

 PET matemática não pode ir no dia 03/09, assim como parte do PET elétrica 

(só enviariam representantes); 

 Sábado inviável para técnico-administrativos; 

 Pós ENAPET remarcado para o dia 03/09; 

 Cada grupo PET fica responsável por selecionar pontos importantes do 

ENAPET 2018 (prazo para a entrega dos assuntos selecionados: 24/08) para 

os integrantes da mesa (Wires e Káren) fazerem o roteiro e propor tópicos de 

discussão. Grupos que não foram ao ENAPET podem enviar sugestões de 

temas relacionados ao evento; 

 PROD BIO enviará representante na nova data. 

 
2) PET Itinerante 

 

 Apenas 6 grupos confirmaram participação sendo que o evento é obrigatório; 

 Conversar com cada grupo PET para rever participação dos demais PET; 

 O evento será no dia 12/09, saída 7h do Teatro Universitário, chegada às 23h. 

 
3) Comissão de Ações Afirmativas 

 

 Cada PET deve perguntar se existe disponibilidade para ajudar na organização; 

 PET SSO vai pedir repasse da Fran sobre a comissão de ação afirmativa. 

 

A próxima Reunião do InterPET está prevista para acontecer no dia 04/09/2018 às 

17h00min no PET Engenharia Elétrica, tendo os seguintes pontos de pauta: 

 

 Avaliação do Pós-ENAPET;  

 Pet Itinerante; 

 Avaliação da participação na conferência de ações afirmativas. 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

 

__________________________________

PET Administração 

 

__________________________________ 

PET Conexões Cultura 

 

__________________________________

PET Conexões Educação 

 

__________________________________

PETs Conexões Licenciatura 

 



__________________________________

PET Economia 

 

__________________________________      

PET Educação Física 

 

__________________________________

PET Engenharia Elétrica 

 

__________________________________

PET Engenharia da Computação 

 

__________________________________

PET Matemática 

 

__________________________________

PET Serviço Social 


