
 

 
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 

DATA: 12/12/2013 

HORÁRIO: 11h15min 

LOCAL: PET Engenharia Elétrica 

PARTICIPANTES:  PET Administração,  PET Ciências  Econômicas, PET Educação, PET 

Educação Física, PET Engenharia da Computação, PET Engenharia Mecânica, PET 

Matemática,  PET Psicologia, PET Engenharia Elétrica, PET Cultura 

 

Informes: 

A carta ao PET Cultura foi enviada. Representantes do PET Psicologia trouxeram os 

certificados de Sudeste PET que não foram buscados. 

 

Avaliação: O PET economia considerou a participação do PET Ufes como ruim. O PET 

Psicologia sugeriu que as pesquisas que acontecem em parceria com o PET coloquem a logo 

do programa no banner para que não seja necessário que os petianos estejam no stand 

destinado ao PET, visto que os trabalhos que são expostos neste não são avaliados, o que foi 

avaliado como ruim. Foi então questionada a necessidade de um stand destinado ao PET e o 

tópico foi encaminhado para discussão no Dia PET. O PET Computação considerou a 

participação proveitosa e o PET Serviço Social questionou o porquê de o stand do PET ter 

ficado distante dos outros. No mais, considerou a participação válida. 

Dia PET: Quanto à possibilidade de o Dia PET ser realizado na pousada, o PET Economa 

considerou ser inviável independente do valor aplicado. O PET Psicologia sugeriu que o 

dinheiro fosse melhor aplicado no Espaço Ufes, por exemplo. Este PET colocou em questão a 

disponibilidade de recursos na pousada e pontuou que o local gera problemas pessoais para a 

participação de alguns petianos. Foi realizada então uma votação. Foram contra a sugestão de 

mudança de local os PET’s Economia, Cultura, Elétrica e Psicologia. Foram a favor: 

Computação, Matemática, Educação Física e Educação. Abstenções: Administração. Não 

presentes: Serviço Social, Licenciatura e ProdBio. O petiano Guilherme do PET Educação 

Física vai consultar a opinião do PET Licenciatura e o Hugo, do PET Economia, o PET Serviço 

Social. 

Para os GD’s, GT’s  o PET Psicologia sugeriu a formação crítica e cidadão do petiano. O PET 

economia sugeriu: educação tutorial, relação do PET com tripé acadêmico, atividades 

conjuntas, organização e estruturação legal. O PET Administração sugeriu relação do PET com 

a graduação. O PET Computação sugeriu formação sócio-política e petiano como agente 

transformador. O PET Elétrica sugeriu relação PET/colegiado/departamento. O PET Educação 



Física sugeriu condições físicas e estruturais e relação do PET com os egressos. O PET 

Matemática sugeriu História do PET. Por sorteio foi designado ao PET Licenciatura o tema 

História do PET e sua relação com egressos; ao PET Cultura, PET, Tripé acadêmico e 

graduação; ao PET Educação Física, Custeio e estruturação legal; ao PET Computação, 

Formação crítico-cidadã do petiano e ao PET Elétrica, PET, CLAA e suas relações com os 

Departamento e Colegiados. O PET Administração se juntará ao PET Cultura e o PET 

Computação se voluntariou a trabalhar com o PET ProdBio. O PET Psicologia sugeriu definir 

modelo e relatório padrão dos GD’s e GT’s para que na assembléia sejam levados tópicos e 

não texto corrido. 

Espaço Ufes: A data do evento foi confirmada para o dia 27/01/2014, no auditório do CCE, das 

19h às 21h. Foram confirmados também os integrantes da mesa. Serão eles: as petianas 

Camila e Rayssa, da Economia e o professor Rafael, também da Economia. 

Carta ao PET Cultura: Como deliberado na reunião anterior, a carta foi encaminhada ao 

Rubens (atual representante do PET Cultura nas reuniões do Interpet) e este a passou ao seu 

tutor e para o CLAA, por não concordar com o modo que a carta foi escrita. 

 

A próxima reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 23/01/2014 às 11h15 no 

PET Cultura, com os seguintes pontos de pauta: 

-Local e organização do Dia PET; 

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

 

__________________________________   __________________________________ 

PET Conexões Cultura                                PET Administração 

 

__________________________________   __________________________________ 

PET Conexões Educação                           PET Economia 

 

__________________________________  __________________________________ 

PET Matemática                                        PET Engenharia Mecânica 

 

__________________________________   __________________________________  

PET Educação Física                                  PET Engenharia Elétrica 

 

__________________________________   __________________________________ 

PET Engenharia de Computação                 PET Psicologia 

 


