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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 24 de setembro de 2012

HORÁRIO: 19H

LOCAL: PET Serviço Social

PARTICIPANTES: Representantes  do  PET Conexões  Educação,  PET Conexões 

Licenciatura, PET Economia, PET Educação Física, PET Eng. Elétrica, PET Eng. de 

Computação, PET Serviço Social e PET Eng. Mecânica, PET Matemática.

Pontos de Pauta:

PET Economia  ficou  responsável  por  trazer  as  deliberações  do  ENAPET 2012, 

porém não encontrou as informações no site. Dessa forma, mandaram e-mail para 

organização do evento, mas ainda não obtiveram resposta.

PET Computação e Psicologia mandaram por email as deliberações do Dia PET e 

Sudeste PET 2012. PET Serviço Social ficou responsável por juntar os dois arquivos 

e mandar em um e-mail para o grupo PET-UFES, para que todos leiam e discutam 

em seus respectivos grupos e tragam seus posicionamentos na próxima reunião.

MANUAL DIA PET:

Foi realizada a leitura do Manual, com as devidas alterações. PET Serviço Social  

deverá incluir recomendações para modelo de relatoria, bem como uma imagem da 

mesma.

 

DIVULGAÇÃO  DO  PET:

PET Computação informou que a tutora Roberta, está vendo a possibilidade do PET 

UFES ter um espaço no INFORMA. Se for confirmado, o grupo deverá elaborar um 

calendário,  como  forma  de  organização  da  participação  dos  grupos  no  referido 

espaço.



DIA PET: 

Quanto à sugestão de apresentação de trabalhos dentro do Dia PET, foi sugerido 

que se criasse um evento atrelado à Semana de Recepção aos Calouros, realizada 

pelo DCE, como forma de divulgar o PET para a comunidade acadêmica.

 

ESPAÇO UFES:

PET Economia e Serviço Social ficaram responsáveis por procurar na ata e e-mails 

os  grupos responsáveis  pelo  próximo Espaço  UFES,  conforme divisão  realizada 

anteriormente. 

Na próxima reunião os grupos deverão trazer os pontos levantados nas atas dos 
eventos, relacionadas ao interpet, e que não estão sendo cumpridos conforme deli-
berações, bem como sugerir formas para que as mesmas sejam cumpridas no PET 
UFES.

A próxima reunião ocorrerá dia 08 de Outubro, às 19 horas, no PET Conexões Cultu-
ra, conforme calendário do Interpet.
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