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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET 
 
 
DATA: 04/09/2018 
 
HORÁRIO: 17h00min 
 
LOCAL: PET Engenharia Elétrica, Prédio CT II 
 
PARTICIPANTES: PET Conexões Educação, PET Conexões Licenciaturas, PET        

Engenharia da Computação, PET Engenharia Elétrica, PET Matemática, PET         

Economia, PET Engenharia Mecânica, PET Conexões Cultura, PET Educação         

Física, PET Serviço Social, PET Conexões Administração 

 

PAUTA: 1) Avaliação do Pós-Enapet; 2) PET Itinerante; 3) Avaliação da participação 

petiana na I Conferência de Ações Afirmativas. 

 
 
INFORMES 
 
O PET Cultura convidou os petianos e petianas para o Café com PET, atividade que 

ocorrerá no próximo dia 19 (quarta-feira), com início às 14h no Anfiteatro II (local do               

pós-Enapet), com o tema ‘’Visualidades urbanas: população em situação de rua”.           

informou também que está realizando uma arrecadação para uma ação social de dia             

das crianças na escola Edna Matos, em Jesus de Nazareth. Por último, o PET Cultura               

sugeriu que o PET Ufes pense a possibilidade de organizar uma tenda durante a              

Mostra de Profissões do segundo semestre. Ficou decidido, então, que essa discussão            

entrará na pauta da próxima reunião do Interpet. 

 

O PET Licenciaturas informou que está aceitando doações de livros para a árvore de              

livros que farão na mostra de profissões da Ufes. 

 



O PET Cultura comunicou, ainda, que a petiana Bianca substituirá o petiano Caique             

nas reuniões do Interpet. 

 

O PET Economia informou que faz parte do Comitê Político da I Conferência de Ações               

Afirmativas, e que, portanto, se algum grupo PET quiser levar algum comentário para o              

conhecimento deste comitê, pode entrar em contato. 

O PET Conexões Administração fez um comunicado, a pedido do tutor, e sugeriu que              

os grupos PET discutam individualmente e entre si possíveis soluções concretas para            

situações como a recém ocorrida em relação à tutora do PET Serviço Social. Ficou              

decidido também que esta discussão será ponto de pauta na próxima reunião do             

Interpet. 

 

O PET Licenciaturas sugeriu que o Interpet pensasse alguma ação em apoio ao PET              

Psicologia nesse momento. O assunto também entrará na pauta da próxima reunião. 

 

PONTOS DE PAUTA 
 
 

1) Avaliação do pós-ENAPET 
 

De modo geral, a avaliação do Interpet é que o evento foi positivo,             

especialmente por propor, pela primeira vez, em âmbito local o debate do PET como              

um programa nacional, tendo como base a experiência do PET Ufes no último Enapet. 

Algumas críticas pontuais foram feitas, como por exemplo a necessidade de           

melhorarmos a metodologia do evento, a fim de evitarmos possíveis desvios na            

programação e na temática do evento, por exemplo. Também foi destacado que            

poucos petianos e petianas participaram ativamente do debate. 

Para além disso, foi decidido que os grupos PET farão uma avaliação deste             

momento individualmente e voltarão a discutir na próxima reunião do Interpet. 

 

2) PET Itinerante 
 

Ficou decidido que, embora a Universidade ainda não tenha garantido          

transporte para o Ceunes, o Interpet, em diálogo com o Mobiliza, continuará a tentar              

garantir a realização do evento neste campus, inclusive podendo lançar mão do            

adiamento do evento para outra data em que seja garantido transporte, no caso da              

impossibilidade de fazer na data atualmente marcada, esgotadas todas as tentativas.  



 

Além disso, foi sugerida uma reunião conjunta entre Interpet e Mobiliza para            

tratar dessa questão. 

 
 

3) Avaliação da participação na I Conferência de Ações Afirmativas 
 
A avaliação do Interpet, com base nas experiências dos petianos e petianas que 

acompanharam o evento, foi positiva. A organização foi elogiada, e foi destacada            

também a importância de se tratar temáticas como a permanência estudantil, em            

especial no atual cenário de cortes. Além disso, foi um evento de aprendizagem e que               

conseguiu abarcar tanto a comunidade interna quanto a externa à Ufes.  

Contudo, não houve tempo hábil para que os grupos discutissem          

individualmente. 

 

Pontos de pauta da próxima proxima reunião: 
 

- Avaliação do Pós-Enapet; 

- Tenda do PET na mostra de profissões 2018/2; 

- Possíveis soluções para a situação da tutora do PET Serviço Social; 

- Situação do PET Psicologia; 

- PET Itinerante; 

- Dia PET. 

 
Próxima reunião: PET Mecânica, dia 18 de setembro às 17h00. 
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