
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 13 de Maio de 2014

HORÁRIO: 11.00h

LOCAL: PET Psicologia

PARTICIPANTES:  Administração,  Educação,  Eng.  Elétrica,  Eng.  Mecânica,  Ed. 

Física,  Serviço  Social,  Economia,  Matemática,  Psicologia,  Eng.  Computação, 

Licenciatura

1) INFORMES

Administração e Eng. Computação

2) PARTICIPAÇÃO DO PET PRODBIO NAS REUNIÕES DO INTERPET

3) HORÁRIO

4) PET ITINERANTE 

5) AUTONOMIA DO INTERPET

6) ENAPET

1) INFORMES

PET Administração:  Mudança de representante  no Interpet  -  Saída do Cássio  e 

entrada do Igor.

PET Eng. Computação: Com o horário do Interpet na terça pela manhã, só a Pâmela 

poderá representar o seu grupo por enquanto, visto que as aulas desse curso são 

sempre pela manhã. Caso ela precise sair, teremos que repensar o horário.

2) PARTICIPAÇÃO DO PET PRODBIO NAS REUNIÕES DO INTERPET

Pet  Psicologia  comunicou  o  contato  do  Kelvin  do  PET  ProdBio  que  solicitou 

participação via Skype nas reuniões do Interpet. Sobre a solicitação do pet ProdBio, 

o interpet aceitou sob a condição que a próxima reunião, que será realizada no PET 

Adm, seja de experimentação. O PET Adm ficou responsável por disponibilizar o 

notebook e Marina (PET Psicologia) entrará em contato com o Kelvin (PET ProdBio) 

para comunicar a decisão do Interpet..
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3) HORÁRIO

PET matemática propôs a manutenção do horário das reuniões sob a condição que 

sua  participação  do  PET  Itinerante  fosse  dispensada.  Visando  resolver  essa 

questão, duas representantes do Interpet - Pamela (PET Eng. da computação) e 

Marina (PET Psicologia) - se disponibilizaram a participar da reunião do PET 

Matemática na sexta feira (16/05) às 11h para tentar chegar a um consenso sobre 

essa questão. 

Em reunião com o PET Matemática,  dois  alunos deste  grupo disseram ter  este 

horário  livre,  desta  forma  o  grupo  ficou  responsável  por  conversar  entre  eles  e 

comunicar  por  e-mail  uma  decisão.  Conforme combinado,  Breno  comunicou  por 

email a decisão de que seu grupo está de acordo em manter a reunião no horário de 

terça feira pela manhã, tendo como representantes fixos ele (Breno) e a Julia.

4) PET ITINERANTE

Voltamos  a  discutir  sobre  a  importância  da  participação  do  PET Matemática  na 

atividade  em  questão.  O  Interpet  percebeu  a  necessidade  de  comunicar  ao 

interlocutor, caso o grupo não queira participar.

Os PETs Economia, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica e Licenciatura levaram os nomes 

dos petianos que irão compor a comissão de seu respectivo grupo:

Pet Economia: Elionai Aguiar (elaguiar86@gmail.com)

Pet Eng. Elétrica: Débora Souza Martins (deborasm539@gmail.com)

Eng. Mecânica: Elias Marochio (elias_marochio@hotmail.com)

Pet Licenciatura: Amanda Xavier (amandaxaviex@gmail.com)

Os grupos Cultura e Matemática não levaram os nomes.

Em reunião com o PET Matemática, Pâmela (Pet Eng. Computação) propôs levar 

para o seu grupo a possibilidade de trocar com o Pet Matemática nesse semestre a 

participação no PET Itinerante.

5) AUTONOMIA DO INTEPET

Paula (Pet Serviço Social) sugeriu que o Interpet tenha autonomia para decidir os 

dias e horários de suas reuniões de acordo com a demanda de cada grupo pet, em 

cada semestre. O objetivo é viabilizar flexibilidade nos dias e horários das reuniões, 

acatando-se as particularidades de cada grupo pet.

6) ENAPET
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O grupo se comprometeu em levar na próxima reunião o interesse de cada grupo 

PET em ir ao ENAPET, para que possamos começar a pensar na solicitação de 

ônibus.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 27/05/14 às 

11:00 hs no PET Administração, tendo os seguintes pontos de pauta:

- Pet Itinerante

- ENAPET

Sem mais a declarar, lavro esta ata


