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Reunião Interpet, dia 01 de Dezembro de 2016.

DATA:  01 de Dezembro de 2016

HORARIO: 17h30

LOCAL: Sala PET Engenharia Elétrica 

PARTICIPANTES: PET Administração, PET Conexões Educação, PET Educação Física, PET
Engenharia  Elétrica,  PET  Matemática,  PET  Engenharia  Mecânica,  PET  Economia  e  PET
Conexões Cultura. 

INFORMES:

 Foi decidido na reunião que será necessária a compra de um fichário para anexar as atas

das reuniões do Interpet.  Todos entregarão dinheiro a algum membro do Interpet do
PET Engenharia Elétrica para a compra do fichário.

 Repasse Sudeste PET: A Comissão Organizadora do Sudeste PET irá esperar a reunião

departamental do CCJE, onde será votado a aceitação ou não do alojamento. A reunião
está  prevista  para  acontecer no dia  08/12 e em caso de aceitação do alojamento as
inscrições serão iniciadas no dia 12/12 até o dia 31/12. 

 A próxima  reunião  do  Interpet  ocorrerá  no  PET Engenharia  Mecânica,  porém sem

definição de data e hora, pois o representante do grupo solicitou a mudança de horário.
Os dias e horas disponíveis são: 15/12 às 15h e 16/12 às 13h.

 PONTOS DE PAUTA:

Atraso das atas do Interpet: 
 Na reunião foi reiterado que o prazo de envio da ata deve ser feito até sexta após a

reunião.

Dia PET:
 Foi discutido que talvez o evento seja prejudicado caso as aulas na universidade

retornem na  época  do  Dia  PET.  Porém,  decidiu-se  manter  a  organização do
evento e levar como proposta para os PET nova data do evento. As novas datas
são os dias 18 e 19 de Fevereiro.



 Ficou decidido ainda que os PET responsáveis pelas ementas do GD/GT trarão

as  propostas  na  próxima  reunião  do  Interpet,  sendo  imprescindível  levar  as
propostas de ementas para discussão.

 Foi  decidido  que  deverá  ser  enviado um e-mail  para  o  PET Serviço  Social,

solicitando que um integrante esteja presente na próxima reunião do Interpet.
Isso se deve ao fato de que o grupo ficou responsável pela infraestrutura do Dia
PET.  Além  disso,  será  pedido  também  que  esse  integrante  esteja  a  par  da
infraestrutura do evento. 

 No fim foi lido o Relatório Final da Assembleia Geral do Dia PET do ano de

2016.  Nessa  leitura,  foram  revisadas  as  ementas  que  ficaram  sob
responsabilidade  do  Interpet.  Dessas,  apenas  duas  não  foram feitas:  GD/GT
Conexão ementa número 2 e GD/GT CLAA, Departamento e Colegiado ementa
número 4.

 Por  fim  ficou  decidido  que  após  o  Dia  PET do  ano  de  2017,  as  ementas

designadas sob responsabilidade do Interpet  serão lidas  uma vez a cada dois
meses.

PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião não tem data definida, porém ocorrerá no dia 15/12 às 15h ou no dia 16/12
às 13h no PET Engenharia Mecânica. 

PRÓXIMOS PONTOS DE PAUTA:

 Organização geral do Dia PET. 

Sem mais a declarar, às 13:50, lavro esta ata:

   ____________________________              ____________________________

          PET Conexões Educação            PET Matemática

____________________________ ____________________________

          PET Engenharia Elétrica                                         PET Educação Física

____________________________    ____________________________

PET Economia                                         PET Administração

____________________________                     ___________________________

     PET Engenharia Mecânica                PET Conexões Cultura


