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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET   
 
 
DATA: 13/02/2014 

HORÁRIO: 11h25min  

LOCAL: PET Engenharia Mecânica 

PARTICIPANTES: PET Administração, PET Ciências Econômicas, PET 

Educação,  

PET Educação Física, PET Engenharia Mecânica, PET Licenciatura, PET 

Matemática, PET Serviço Social, PET Psicologia, PETCultura, PET Engenharia 

Elétrica e PET Engenharia da Computação 
 
Informes:  

 O Itamar pediu que o Dia PET fosse organizado como evento mais 

formal. 

 Os dois PETs que terão o retorno das visitas do CLAA são Engenharia 

Mecânica e Engenharia Elétrica 

 Rayssa vai enviar para o email do PET UFES o cronograma e ata da 

reunião do CLAA.  

 O colegiado não precisa mais aprovar o planejamento e foi sugerido 

enviar mesmo assim para ciência. 

 O PET Administração estará trazendo nas próximas reuniões um 

membro extra rotativo para o conhecimento dos integrantes do seu 

PET. 

 

Pontos de Pauta: 

Avaliação do Espaço UFES: 

PET Administração: Foi avaliado de forma positiva por mostrar a história dos 

grupos PET. 

PET Cultura: Também foi avaliado positivamente, mas sugeriu-se que passar 

pelo manual para orientar os novos petianos sobre os seus direitos.  

PET Economia: Pontos negativos: pouca presença dos tutores e pouca 

representação dos PETs Psicologia e Educação Física que são referências no 

grupo. Pontos positivos: PET Administração e Serviço Social tiveram bastante 



presença no Espaço UFES. 

PET Engenharia Elétrica: Gostaram do tema, apesar de só o petiano Marcello 

ter ido, devido ao período de provas dos petianos. 

PET Educação: Avaliaram positivamente, não puderam ir todos por conta das 

aulas e comentaram a boa escolha do tema. 

PET Engenharia Mecânica: Avaliação positiva, tema pertinente e só 

ressaltaram o horário ruim, com isso alguns integrantes não puderam 

permanecer durante todo o evento. 

PET Educação Física: Avaliou positivamente. Não teve maior participação 

porque o grupo foi dividido entre noturno e diurno. 

PET Matemática: Avaliou positivamente por ser um tema pertinente ao 

cotidiano do petiano. 

PET Serviço Social: Gostaram do tema pela importância de conhecer a 

história do PET, as ingressantes do PET se empolgaram bastante e o grupo 

foi completo ao evento. 

PET Psicologia: Avaliaram positivamente. Pontos negativos: pouca 

representação dos PETs. Sugeriu primeira fala aberta ao público. 

PET Engenharia de Computação: Avaliou positivamente. 

PET Licenciatura: Avaliou positivamente. Considerou-se o tema válido. 

 

Avaliação Dia PET: 

PET Administração: Sugeriram que houvessem reuniões entre os grupos 

anteriormente para discutir melhor os temas dos GTs e GDs. O tutor sugeriu 

que o Dia PET fosse realizado em apenas um dia com mais um horário para 

integração. Avaliaram positivamente em geral.  

PET Cultura: Foi sugerido que não houvessem cadeiras para a integração 

ocorrer melhor. Se indignaram porque na integração foram expostos em 

público e por dizerem no Dia PET que o PET é beneficiado pelo fato do tutor 

ser pró-reitor de extensão, o que não é verdade, isto é, não é verdade o PET 

ser beneficiado porque o Cirillo é pró-reitor.  

PET Economia: Sentiram falta da prestação de contas do PET integração. A 

integração foi uma boa proposta, porém faltou criatividade e divulgação da 

programação com antecedência. Avaliação positiva em geral. GTs e GDs: 

falta mais um debate entre todos os grupos PETs. Assembleia: muito 

organizada, bem conduzida e rápida. Falta de tutores na assembleia e 

monopólio das discussões. Avaliação positiva dos PETs Administração e 

Prodbio.   



PET Engenharia Elétrica: Avaliou positivamente e como pontos negativos a 

falta de objetividade. 

PET Educação: GTs e GDs avaliados positivamente. Assembleia objetiva e 

interessante. Legitimaram a consideração do PET Cultura e pediram 

desculpas pelo ocorrido na integração. Sobre a prestação de contas, não 

sabiam que deveria ser prestado contas, mas será entregue. Se desculparam 

pelos incidentes da integração. Agradecimento ao PET Educação Física pelo 

apoio.  

PET Engenharia Mecânica: No PET integração a principal questão foi a 

dificuldade de organização durante as férias. Quanto aos GTs e GDs 

considerou-se as discussões pertinentes e válidas. G39 e Assembleia foram 

bem produtivos e objetivos. Avaliação positiva no geral.  

PET Educação Física:Avaliação positiva da integração e Dia PET. 

PET Matemática: GTs e GDs consideraram algumas discussões pouco 

objetivas. Assembleia de uma forma geral positiva. 

PET Serviço Social: Integração foi avaliada positivamente. GT e GD: ressaltou 

a importância de falar na hora sobre manter a ordem durante a discussão. 

Parabenizaram os PETs Psicologia, Engenharia Mecânica, Educação e 

Matemática pela assembleia e integração. O PET acha inviável a realização 

do Dia PET em um único dia e se propõe a trazer atas antigas para mostrar 

como a experiência foi mal avaliada.  

PET Psicologia: Avaliação positiva do Dia PET. Sugeriram que os temas não 

fossem repetitivos a cada ano, além da organização da Criação do Pet 

Itinerante. 

PET Engenharia de Computação: Sugeriram que fosse esclarecida a 

autonomia do G39 no manual do Dia PET. Sugeriram também que a votação 

sobre possíveis pontos sobre o CLAA para o final da assembleia. 

PET Licenciatura: Avaliou positivamente todos os eventos.  

 
 
A próxima reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 

27/02/2014 às 11hs15min no PET Licenciatura no IC 4, sala 14, segundo andar, 

tendo os seguintes pontos de pauta:  

 

-Discutir as deliberações do Dia PET;  

-Espaço UFES; 

-Sugestões para alteração do manual 

do dia Pet; 



-PET Itinerante  

-Atividade conjunta; 

-Levantar comissão dos eventos PET. 

-SudestePET; 

 

 

Sem mais a declarar, lavro esta ata:  
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