
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Av. Fernando Ferrari 514 - Campus Universitário Goiabeiras 29060-900 – Vitória - ES - 
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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 

 

DATA: 14/10/2013 
HORÁRIO: 19h 
LOCAL: PET – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

PARTICIPANTES: PET Administração, PET Serviço Social, PET Licenciatura, 

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

Ciências Econômicas, PET Engenharia Elétrica, PET Matemática, PET 

Engenharia Mecânica, PET Psicologia, PET Cultura e PET PRODBIO ( via skype). 

 

Informes: Breno está sendo substituído pelo Julio Cesar no interpet. Roberta 

pede para que outro tutor solicite um ônibus para o SUDESTPET, pois ela não 

estará presente e propôs que seja feito assinaturas digitais para ver quem esta 

comparecendo ao intepet. Vamos levar essa idéia para os grupos e ver o que 

acham. Ultima reunião da Ana do pet cultura. 

 

Pontos de Pauta: 

 

 ENAPET Avaliação: Pontos negativos do evento: sem infraestrutura, muitos 

atrasos e desorganizado. 

 GD/GT: Organização política: o que mais chamou a atenção foi a 

mobilização à Brasília. Marco legal e estruturação do programa: mudança no 

certificado de participação como bolsista no pet agora o mínimo é de um ano 

de permanência no programa para receber o certificado, mudança do MOB e 

o bolsista pode acumular bolsa desde que a carga horária não ultrapasse 12 

horas. Organização política: houve uma maior participação dos tutores, 

rastreamento da verba de custeio e disponibilização no sigpet, o Mob virar 

um GT no próximo ENAPET, houve uma reunião com o MEC, pois o 



programa esta decaído e daí surgiu a idéia da mobilização. Graduação e 

pós-graduação: Só ocorreram sugestões e o ciências sem fronteiras foi 

negado. Estatuto CENAPET: dentro da comissão do CENAPET foi estipulado 

que se algum componente venha se formar antes de terminar seu mandato, 

ele poderá continuar até que termine o mandato ou, se preferir, outro pode 

assumir o seu lugar, no ano passado não podia ter sido votado a 

desvinculação do SBPC pois o ENAPET não era instituinte então esse ponto 

foi suprimido e as datas e o andamento das decisões do CENAPET serão 

mostradas no site. 

 

 Horário da reunião: A reunião será as quintas de 11:15 à 12:15 e o Marcelo 

ficou responsável por fazer o calendário desse semestre. 

 

 Jornada Científica: A data foi alterada mais ainda não está definido os dias. 

Foi reservado um stande para o pet com o tamanho de três standes da feira 

de cursos. Cada pet poderá levar de um à dois trabalhos para serem 

apresentados. Vamos discutir nos grupos para saber o horário melhor para 

cada um e trazer na próxima reunião para montar a escala. 

 

A próxima reunião será realizada no dia 31 de Outubro, no PET Ciências 

Econômicas, às 11:15 Horas.  

 

Pontos de pauta para próxima reunião: 

 

Espaço UFES 

Dia PET 

Jornada Científica 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ata: 
 

 

 



_________________________________                                          

 PET Administração   

 

_________________________________               

PET Educação Física 

 

_________________________________                                         

 PET Serviço Social  

 

_________________________________ 

PET Ciências Econômicas 

 

_________________________________                          

PET Licenciatura                                                              

 

_________________________________ 

PET Engenharia Elétrica 

 

_________________________________                              

PET Engenharia da Computação                                                

 

_________________________________ 

PET Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

PET Engenharia Mecânica 

 

_________________________________ 

PET Cultura 

_________________________________ 

PET Psicologia 

 

_________________________________ 

PET Matemática 

 

_________________________________ 

PET PRODBIO (via skype) 


