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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 04 de Fevereiro de 2012

HORÁRIO: 19H

LOCAL: Sala 10 CT II

PARTICIPANTES:  Representantes  do  PET  Conexões  Educação,  PET  Conexões 

Licenciatura, PET Ciências Econômicas, PET Educação Física, PET Engenharia Elétrica, 

PET Engenharia Mecânica, PET Psicologia e PET Serviço Social.

Pontos de pauta para a próxima reunião:

-Revisão do Calendário de reuniões do INTERPET (dia/horário/local);

- Ônibus Sudeste PET;

- Próximo PET Integração;

- Jornada PET UFES;

- Espaço UFES;

- Estabelecimento de um prazo para a entrega dos anais e certificados do SudestePET 

2012;

Pontos de pauta:

• Avaliação do DiaPET: 

 PET Conexões Educação – Ressaltaram o fato de que PET Integração é uma 

processualidade, não algo dado; lamentaram a ausência dos coordenadores do 

GT/GD acerca das Interferência das Atividades Externas no PET; consideraram o 

G33 muito objetivo  com textos bem redigidos, exceto de um PET que não seguiu a 

normatização do arquivo que estava acordado; achou a assembléia muito objetiva 

e bem conduzida; 

 PET Engenharia  Elétrica-  Avaliou o evento como proveitoso;  considerou o G33 

extremamente pragmático e a assembléia muito objetiva;  



 PET Engenharia Mecânica – Avaliou o evento positivamente; considerou 

assembléia muito objetiva, justa e bem conduzida, e lamentam sua ausência no 

GT/GD de sua responsabilidade;

 PET Serviço Social- avaliou positivamente o evento como um todo; elogiaram a 

organização do evento e acharam os textos que chegaram ao G33 muito  bem 

redigidos e bem avaliados e os GT’s/GD’s muito bem conduzidos; consideraram 

boa localização do PET Integração; não gostaram  da imposição de alguns tutores 

sobre a decisão dos horários do InterPET;

 PET Conexões  Licenciatura  -.  Avaliaram  o  evento  como  positivo;  Elogiaram  a 

organização do evento, dos GT’s e GD’s e G33; Consideraram a assembléia muito 

objetiva;

 PET  Ciências  Econômicas  -   Consideraram  o  evento  ótimo  mas  com  baixa 

participação dos petianos no DiaPET, principalmente na assembléia; disse que os 

petianos deveriam ter participado mais ativamente da assembléia;

 PET  Educação  Física-  Lamentou  a  baixa  participação  dos  petianos  no  PET 

Integração, dizendo assim que deveria  haver alguma alteração neste evento como 

uma cobrança maior dos tutores acerca da participação dos petianos, na dinâmica 

do  evento,  se  realmente  houve  integração  e  se  é  realmente  necessário  a 

realização do evento; considerou os GT’s/GD’s bem objetivos, juntamente com a 

assembléia.

• Foi  recomendado que as atividades seguissem o calendário normal e não o de 

greve. 

• Comissão de apresentação para o PET ProdBio e PET administração: PET Serviço 

Social(Cláudio) PET Licenciatura (Rômulo) e PET psicologia (Wagner); verificar o 

custeio das passagens.

• Anais e certificados do Sudeste PET 2012:PET Psicologia e PET Matemática 

devem agilizar o envio dos certificados e anais do SudestePET 2012 devido à 

grande cobrança dos PET’s da região Sudeste; Larissa do PET Conexões 

educação sugeriu o certificado de organização; Na próxima reunião o prazo de 

entrega será discutido.



Próxima reunião InterPET será no PET Engenharia Mecânica no dia 18 

de Fevereiro às 19h. 

Sem mais a declarar, lavro esta ata:

_________________________________ __________________________________

               PET Educação Física                 PET Conexões Educação

_________________________________ __________________________________

          PET Conexões Licenciatura      PET Ciências Econômicas

_________________________________ __________________________________

                  PET Matemática                  PET Engenharia Elétrica

_________________________________ __________________________________

        PET Engenharia de Computação                        PET Psicologia

_________________________________ 

                 PET Serviço Social       


