
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 20/05/2013
HORÁRIO: 19h
LOCAL: PET Conexões Educação, ICIV Centro de Educação.

PARTICIPANTES:  PET Educação  Física,  PET Engenharia  da  Computação,  PET 

Engenharia Mecânica, PET Educação, PET Serviço Social, PET Matemática, PET 

Economia, PET Engenharia Elétrica, PET Conexões Cultura e PET Psicologia.

Informes: 

 O Professor Itamar apresentou a nova logomarca da Universidade Federal do 

Espírito Santo,  o calendário e o guia para calouros.  Ainda,  afirmou que a 

recepção dos calouros é uma atividade muito importante, já que a mesma é 

uma atividade permanente dos planejamentos dos Programas de Educação 

Tutorial (PET).

 A  integrante  do  PET  Engenharia  da  Computação  Pâmela,  disse  que  a 

Roberta  alertou  sobre  as  seguintes  mudanças  no  Comitê  Local  de 

Acompanhamento (CLA). O professor reiterou que para compor o CLA, 03 

tutores deverão ser indicados, sendo que 01 deverá ser o tutor do PET de 

São Mateus e os outros 02 serão do campo de Goiabeiras. E a partir de agora 

o  CLA  passa  a  ser  denominado  Comité  Local  de  Acompanhamento  e 

Avaliação (CLAA). 

 O número  de  membros  foi  alterado,  agora  serão  10  membros,  sendo  03 

tutores, 02 petianos, 05 representantes da Instituição, um desses é o Itamar,  

02 serão indicados pela PROGRAD, um representante do CEUNES e outro 

do campus de Goiabeiras, escolhido pelos petianos e outros 02 pela Proex.

Ponto de Pauta:

• Feira de cursos

 A data para que os colegiados enviassem os Folders sobre os cursos já 

terminou. O professor Itamar alertou que os Colegiados que não enviaram 

as  devidas  informações  serão  utilizados  as  informações  enviadas  no 

último ano.
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 Os cartazes sobre a Feira de Cursos já foram entregues aos integrantes 

do InterPET e Itamar destacou que foram entregues com antencendência. 

 Falta entregar cartazes para os colegiados e distribuir folders.

  Para as reuniões sobre feira de curso deverá ser 01 representante de 

cada PET o mesmo deverá permanecer até o final do evento.

 As reuniões para a preparação da feira de cursos permanecerá como está, 

sendo estas de 15 em 15 dias,  podendo haver  a  convocação de outra 

reunião neste período de tempo.

  As comissões foram distribuídas da seguinte forma:

1. Cultural: PET Serviço Social e PET Educação

2. Comunicação externa: PET Eng. Da Computação e PET Eng. Elétrica

3. Comunicação interna: PET Economia e PET Cultura

4. Estandes organização e PET: PET Psicologia e PET Licenciatura

5. Infraestrutura: PET Matemática e PET Administração

6. Logística: PET Educação Física e PET Eng. Mecânica

 Os PET responsáveis pela comunicação externa deverão organizar a lista de 

convites, nesta semana eles vão se encontrar gerar etiquetas e revisar os 

endereços das escolas para o envio dos convites. O Itamar destacou que os 

convites poderão ser enviados pelo sindicato das escolas ou mandar pelo 

malote da SEDU.

 A  comissão  responsável  pela  logística  deverá  verificar  o  modelo  de 

Memorando para solicitar refeição no RU, também deverá providenciar janta 

para quem vem de outros campus.

 Os PET responsáveis  pela  infraestrutura  deverá  verificar  os  lugares  onde 

ficaram  expostos  os  estandes,  pois  alguns  já  tem  lugares  direcionados. 

Destacou também que não há possibilidade de mudança dos estandes do 

cursos, ou seja, se foi demarcado um estande para pedagogia, os expositores 

não podem mudar de estande. 

 E  ainda,  os  PET  deverão  enviar  para  o  Itamar  seus  contatos  (email  e 

telefone).

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 03/06/2013 às 

19h00min no PET Educação Física. 



Sem mais a declarar, lavro esta ata:

__________________________________

                  PET Conexões Cultura

__________________________________ 

PET Educação Física

__________________________________

PET Educação

__________________________________

PET Ciências Econômicas

________________________________

            PET Engenharia Elétrica

__________________________________

PET Engenharia da Computação

__________________________________

PET Matemática

__________________________________

PET Serviço Social

__________________________________

PET Psicologia


