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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 
 
DATA: 31/10/2013 
HORÁRIO: 11:15 h 
LOCAL: PET – ECONOMIA 
 
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 e PET Psicologia. 

 

Informes: As petianas Marina (Psicologia), Emily (Engenharia Elétrica), Rayane 

(Serviço Social), Bruna (Licenciatura) e Estela (Licenciatura) passam a fazer parte 

do INTERPET. Marcelo relatou que o documento com as datas da reunião 

INTERPET está pronto no GoogleDocs, e que logo irá disponibilizar. Ficou 

deliberado que nas próximas reuniões os nomes de cada petiano deverão ser 

assinados em um documento que será utilizado como pauta de presença dos 

petianos. A petiana Rayssa, como integrante da comissão Mobiliza PET, criada no 

evento ENAPET e responsável pela mobilização junto a Brasília participou, 

excepcionalmente, da reunião para dar esclarecimentos sobre a reunião da 

comissão e da reunião do CLAA, da qual a mesma também faz parte. 
 

Pontos de Pauta:  
Feira de cursos, Mobiliza PET, Espaço UFES, Dia PET e Jornada científica. 
 

 Feira de cursos: Os grupos PET têm pouco espaço político e não participam 

ativamente na organização do evento. Inclusive, os petianos mais antigos 

confirmaram que nos eventos mais pretéritos, o INTERPET participava 



ativamente. Portanto, a petiana Rayssa reiterou a necessidade de o 

INTERPET se envolver mais nesta atividade. O Itamar pediu para o grupo 

criar uma Comissão Organizadora para ajudar na organização da feira. Ficou 

encaminhado que cada PET irá disponibilizar um petiano ativo do 

INTERPET, e para o caso dos PET com escala, um petiano se 

disponibilizaria através de reunião. O prazo para cada PET apresentar o 

nome do petiano é de 7 dias (Contados a partir desta reunião). Os nomes 

serão disponibilizaram via e-mail. O projeto da feira de cursos (inclusive para 

o campus de São Matheus) será feito por esta C.O. 

 Mobiliza PET: A petiana Rayssa comentou a importância de o PET-UFES 

fazer parte desta mobilização, já que nota-se o claro interesse por parte do 

governo de desestruturar o programa. As petianas Rayssa e Elionai ficaram 

responsáveis por disponibilizar uma carta com as demandas do PET-UFES, 

essa carta será disponibilizada no e-mail do PET para leitura e críticas dos 

petianos. Que será revista e direcionada para a organização do Mobiliza 

PET. A carta estará disponível até quarta-feira, dia 06. Ficou deliberado 

ainda que cada PET irá mandar um e-mail dizendo se apóia (ou não) a ida 

até Brasília, e se sim, quantos petianos irão fazer parte do grupo que viajará 

para Brasília nos dias 3 e 4 de dezembro 

 Espaço UFES: A comissão organizadora ficou responsável de escolher o 

tema e a data do encontro. A sugestão do INTERPET seria de até o fim de 

novembro, ou logo após o recesso (Janeiro). Ficou deliberado que a 

comissão tem até a próxima reunião para escolher o tema e a data do 

evento. 
 

 Dia PET: O PET Serviço Social sugeriu os dias 24/01 (Integração), 25/01 

(GD e GT) e 26/01 (Assembléia) como datas para o encontro. À comissão 

ficou encarregada a função de levar a proposta de data na próxima reunião – 

dia 14/11. Ficou encaminhado ainda que os PET deverão levar suas 

propostas de temas para os GDs e GTs.  
 



 Jornada Científica: Foram confirmadas as datas corretas do evento, que se 

realizará nos dias 27, 28 e 29 de novembro, das 08~12h e 13~17h. 

Participarão dois petianos de cada PET em cada dia (27, 28 ou 29) e horário 

(08 às 12h ou 13 às 17h). Ficou definida seguinte ordem: Dia 27 (período da 

manhã): PET Elétrica e Licenciatura; Dia 27 (período da tarde): PET 

Mecânica e Economia; Dia 28 (período da manhã): PET Ed. Física e Cultura; 

Dia 28 (período da tarde):PET Serviço Social e Computação; Dia 29 (período 

da manhã): PET psicologia e Educação; Dia 29 (período da tarde): PET 

Matemática e Administração. 
 

A próxima reunião será realizada no dia 14 de novembro, no PET Educação, às 

11:15 Horas.  
 

Sem pontos de pauta para próxima reunião. 
 

 

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) 


