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Ata da reunião do INTERPET realizada no dia 06 de dezembro de dois mil e dezoito 1 

na sala 312 do prédio F da Universidade Federal de Alfenas, campus Sede, às 2 

17h30. O grupo PET Odontologia presidiu essa reunião e a mesa foi composta pelos 3 

petianos Iago Ramirez (presidente), Lucas Jacintho de Mendonça Uchôa (vice-4 

presidente) e Caio Luiz Bitencourt Reis (redator). O PET Biologia não compareceu a 5 

esta reunião e não justificou sua ausência. As pautas foram definidas durante a 6 

semana através dos grupos de e-mail e whatsapp e foram as seguintes:  1- 7 

LEITURA DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO. O petiano Lucas realizou a leitura da 8 

última ata. Não houve pedido de correções e a reunião deu sequência.   2- MANUAL 9 

INTERPET. A petiana Fernanda, do PET Odontologia, fez a leitura dos pontos mais 10 

importantes do manual, pois o mesmo foi enviado anteriormente para que os grupos 11 

PET discutissem em suas reuniões internas. Foi definido pelo manual que seriam 12 

realizadas três reuniões INTERPET por ano, com a possibilidade de haver reuniões 13 

extraordinárias. O local da reunião será revezado entre os campus Alfenas, Varginha 14 

e Poços de Caldas. Em cada reunião, haverá três grupos PET responsáveis pela 15 

organização da reunião em cada local (página 6, Manual de Orientações). Quanto 16 

ao transporte de Alfenas para os campus de Varginha e Poços, haverá outra escala 17 

de revezamento (página 5, Manual de Orientações). Cada grupo organizador, 18 

conforme escala, deverá solicitar o transporte para os outros campus em suas 19 

respectivas sedes administrativas. A data de cada reunião será decidida na reunião 20 

anterior.  As demais questões estão todas esclarecidas no Manual de Orientações. 21 

O Petiano Caio, Odontologia, sugeriu que constasse em ata que os PET’s Biologia e 22 

Conexão de Saberes não auxiliaram na redação desse manual e que o PET Biologia 23 

já está escalado para a organizar o próximo INTERPET. Como o referido PET se 24 

ausentou nesta reunião, a tutora Marcela, do PET Odontologia, ficou responsável 25 

por comunicar o grupo, sendo já feito através dos grupos de WhatsApp. A casa 26 

aprovou o Manual que segue em anexo nesta ata. 3- SUDESTE PET 2019. O 27 

petiano Ruan anunciou que já estão abertas as inscrições para o lote social e 28 

sugeriu que se definisse já nessa reunião o professor responsável pelo transporte. A 29 

proposta foi aprovada pelo tutor Antônio Donizetti, do PET Conexão de Saberes, que 30 

ressaltou a importância dessa ocorrer antes das aulas se encerrarem. A tutora 31 

Marcela, do PET Odontologia, se voluntariou para exercer essa função 4- 32 

INTERPET. Nessa pauta, já se decidiu que a próxima reunião Interpet foi marcada 33 



 

 

para o dia 23 de março em Varginha e que o PET Biologia seria responsável para o 34 

transporte de Alfenas, conforme Manual. Nessa Reunião, o PET BICE é o 35 

responsável pela organização no campus de Varginha, PET Conexão de Saberes, 36 

Poços de Caldas, responsável pela organização no campus de Poços de Caldas e 37 

Pet Farmácia, responsável pela organização do campus de Alfenas, conforme 38 

descrito no Manual. Após Varginha, a reunião será realizada em Poços de Caldas. 39 

Em seguida, em Alfenas.  4 – REUNIÃO CENAPET. O petiano Ruan concedeu uma 40 

breve explicação sobre o CENAPET e comunicou que fez parte da reunião em 41 

Brasília. O petiano explicou que o MEC já está redigindo uma nova portaria que 42 

aplica mudanças significativas no desenvolvimento do programa, principalmente no 43 

que diz respeito à extinção do Comitê Nacional de Avaliação, o que implicaria na 44 

avaliação do programa estar nas mãos apenas do MEC e do CLAA, bem como a 45 

alteração da composição do Comitê Local de Avaliação. A nova portaria também 46 

define com mais precisão o papel de cada IF na execução das atividades dos 47 

grupos. Houve discussão também quanto ao orçamento que já foi aprovado em 48 

2019, mas sem garantias a partir de 2020, além da verba de custeio. A pauta de 49 

maior significância foi a nova plataforma de avaliação, a fim de promover a 50 

divulgação de indicadores de qualidade do programa a fim de evitar que nos 51 

próximos anos o programa diminua ou se encerre, visto o cenário político 52 

preocupante. Ruan caracterizou precisamente quanto à essa plataforma, que 53 

constará com avaliação de cada petiano, cada tutor, grupo e IF, em que cada um 54 

poderá atribuir sua nota, bem como divulgar o planejamento e relatório final das 55 

atividades do grupo.  5- SELEÇÃO DE TUTOR. A petiana Francieli, Conexão de 56 

Saberes, solicitou que o INTERPET aprovasse um encaminhamento para que se 57 

permita que um membro discente do PET que realizará um edital para seleção de 58 

tutor possa compor a banca de avaliação. A tutora Érika, do PET Enfermagem, 59 

informou que a portaria do PET deixa claro que o representante discente em bancas 60 

de seleção de tutor deve ser membro do CLAA. A petiana ressaltou que gostaria 61 

apenas que houvesse uma adição na banca, e não alteração. O Interpet aprovou o 62 

encaminhamento e o grupo Conexão de Saberes enviou o seguinte: O grupo PET 63 

Odontologia redigirá devidamente esse encaminhamento e o petiano Ruan 64 

representará o pedido na próxima reunião do CLAA. 6. I SIMPÓSIO PETS UNIFAL. 65 

O presidente Iago reforçou o convite aos grupos PETs para integrarem a equipe 66 

organizadora nesse simpósio idealizado pelo grupo PET Odontologia. 7- JORNADA 67 

PET. Um representante do PET BICE, perguntou se todos os grupos receberam os 68 

encaminhamentos. Todos os presentes confirmaram. Sem mais pautas, a reunião se 69 



 

 

encerrou às dezoito horas e trinta e cinco e cinco minutos e a banca assina abaixo 70 

confirmando a veracidade dessa ata.______________________________________ 71 

Presidente da Reunião Iago Ramirez _____________________________________ 72 

Vice-Presidente Lucas Uchôa ___________________________________________ 73 

Redator Caio Luiz Bitencourt Reis ________________________________________ 74 


