
 

Ata do 1º INTERPET de 2019 

No dia vinte de março de dois mil e dezenove, às 17h no horário de Brasília, deu-se início 

ao primeiro INTERPET de dois mil e dezenove simultaneamente nos três campi da Universidade 

Federal de Alfenas, em Alfenas, Varginha e Poços de Caldas. Estavam presentes: Luana, Josiane 

e Maria Olivia do PET Farmácia, Lélio, Vinícius, Fernanda, Iago, Marcela Ramos, Marcela 

Haddad, Barbara e François do PET Odontologia, Yuri, André, Tainá, Karolyne, Bianca, 

Giovanna, Gabriela e Danyelle do PET Biologia, Fernanda, Camila, Amanda, Lais, Natália, 

Jéssica, Gabriel, Geovana, Belisa, Lavínia, Igor e Cristiane do PET Nutrição, Mariana, Daniel, 

Paloma, Jefferson, Ana e Eliza do PET Enfermagem, Sarah, Renata, Fernanda e Ana Carolina do 

PET Fisioterapia, Ana Terra, Ana Carolina, Caio, Gabriely, Jullya, Karen, Khristopher e Thais 

do PET BICE, Laura, Antonio Donizetti e Mariane do PET Conexões de Saberes e Luis, Iago, 

Adam, Ana Laura, Gabrielle e Adriana do PET Ciência. PET Letras não compareceu a reunião. 

As pautas apresentadas para a reunião sob condução do PET BICE Varginha foram: 

1. Eleição do representante discente – CLAA; 

2. Parceria para receber o Sudeste PET 2020 – UFLA; 

3. Mural PET; 

4. Mudanças de salas do PET; 

5. Transporte Sudeste PET; 

1. Foi preciso designar um discente petiano para representação no CLAA. Lavínia, do 

PET Nutrição é atual suplente e se candidatou para ser a representante titular. Devido 

a sua candidatura a representante titular, tornou-se preciso votação também para o 

cargo de suplente.  A tutora do PET BICE, Ana Carolina, disse que acha interessante 

o suplente ser de outro campi, para Alfenas não ficar responsável por tudo e disse que 

o petiano Caio está se candidatando ao cargo de suplente. A tutora Cristiane do PET 

Nutrição lembrou que é preciso haver votação para eleger Lavínia para titular, uma 

vez que ela ainda ocupa o cargo de suplente. Como não houve mais nenhum 

candidato a titular e ninguém se contrapôs a candidatura da petiana Lavínia, a Tutora 

Cristiane sugeriu que a eleição de Lavínia fosse feita através de proclamação, e assim 



foi feito. Para a eleição do membro suplente houve a candidatura do Caio, PET BICE 

e Daniel, PET Enfermagem. O petiano Daniel se apresentou brevemente e cada PET 

se reuniu por alguns minutos para decidirem os votos. O petiano Daniel recebeu 1 

voto do PET Enfermagem e Caio recebeu 8 votos dos PET’s Biologia, Nutrição, 

Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, BICE, Conexões de Saberes e Ciência, sendo 

assim 8 votos a 1. Portanto, Lavínia, do PET Nutrição, foi proclamada como membro 

titular do CLAA e Caio, do PET BICE,  foi eleito como membro suplente do CLAA. 

2. A sugestão desta pauta foi feita pelo ex-petiano Ruan, que atualmente está em outra 

universidade por mobilidade acadêmica. Jefferson, do PET Enfermagem disse que no 

ENAPET houve uma conversa sobre a possibilidade de uma parceria para organizar o 

Sudeste PET 2020. A princípio a universidade que seria organizadora seria a UFMG, 

porém a mesma negou. Visto isso, surgiu a ideia da organização ser por meio da 

parceria entre UFOP, UFLA e Unifal, o qual uma universidade sediaria e as outras 

seriam apoio. A tutora Ana Carolina do PET BICE salientou que seriam necessários 

mais detalhes sobre como seria isso para que pudessem opinar, pois somente com 

essas informações seria difícil decidir algo. O tutor Donizetti de Poços de Caldas 

concorda com a tutora do PET BICE de Varginha. A tutora Adriana do PET Ciência 

de Poços de Caldas disse que a Unifal, campi de Poços de Caldas, poderia sediar o 

Sudeste PET caso a UFLA não queira, disse que ocorrerá na cidade outro evento com 

grande infra-estrutura que poderia ser aproveitado para a realização do Sudeste PET. 

O petiano Jefferson disse que é preciso se atentar as datas, pois o Sudeste PET seria 

antes deste evento grande e levantou-se a possibilidade de mudar a data do Sudeste 

PET conforme as decisões fossem tomadas. Portanto, devido à falta de informações e 

detalhes, concordou-se entre os PET’s que essa pauta se tornasse encaminhamento 

para o próximo INTERPET após o Sudeste PET, o qual pode ser usado para obtenção 

de mais informações para ser decidido o que será feito. As tutoras que irão ao 

INTERPET ficaram responsáveis por conversar com as outras universidades no 

Sudeste PET a respeito disso. 

3. A pauta sobre o mural do PET no campi Sede de Alfenas foi enviada pelo PET 

Biologia. A petiana Raíne, do PET Biologia, explicou como foi usado o mural no ano 

de 2018 e perguntou como seria esse ano de 2019, se continuaria facultativo o uso 



pelos PET’s e disse que o PET Biologia tem interesse em usá-lo. A tutora Cristiane, 

do PET Nutrição disse que foi votado a obrigatoriedade ou ser facultativo e que o 

mesmo tornou-se facultativo e também disse que o PET Nutrição tem interesse. O 

petiano Daniel do PET Enfermagem disse que seria interessante cada PET usar o 

mural e ter uma escala mensal dos interessados, mesmo que repetisse o PET ao longo 

do ano. Foi sugerido que como isso se tratava de um assunto referente somente aos 

PET’s de Alfenas, que a pauta fosse colocada para resolver posteriormente para que 

os PET’s de Poços de Caldas e Varginha pudessem ser liberados da reunião. 

4. A tutora Marcela do PET Odontologia perguntou se há alguma novidade sobre a 

mudança de sala dos PET’s de Alfenas, no campi sede. Ela disse que houve uma 

convocação de reunião com os tutores, mas que ela estava de férias, assim como 

vários tutores e não pôde comparecer. Raíne do PET Biologia disse que o PET 

Biologia não sabe nada a respeito, uma vez que estavam sem tutor. A tutora Fernanda, 

do PET Farmácia disse que ela estava presente na reunião e que foi dito haver duas 

propostas sobre a mudança de sala dos PET’s, a primeira seria que teriam salas 

maiores para que três PET’s dividissem a mesma sala, porém isso não agradou as 

tutoras presentes na reunião, logo foi mostrado uma segunda proposta, o qual seriam 

salas menores e individuais para cada PET e uma sala de reunião comum de todos os 

PET’s. A segunda proposta agradou mais as tutoras e os presentes nessa reunião do 

INTERPET. Porém são só essas informações que foram dadas e que no lugar atual 

das salas dos PET’s será o novo local da PRACE e da secretaria da Farmácia. Essa 

pauta como também só era de interesse dos PET’s de Alfenas foi colocada para 

terminar de ser discutida após os assuntos pertinentes a todos os PET’s serem tratados. 

5. A tutora Marcela do PET Odontologia disse que ela fez a reserva do transporte para o 

Sudeste PET para todos os campi da Unifal. Para a ida, o ônibus sairá de Poços de 

Caldas as 6h30min, passará em Alfenas as 8h30min e em Varginha as 9h30min, com 

chegada prevista ao destino final as 16h00min. Ela disse que fez esse horário com 

base nos horários fornecidos pelo evento, o qual iria começar às 16h para 

credenciamento, porém ao longo dos últimos dias houve uma mudança na 

programação do evento e o credenciamento começará somente as 19h00min. A tutora 

Marcela perguntou se há interesse em tentar mudar o horário de saída para atenderem 



ao novo horário do evento e não houve manifestações a favor. Portanto, ficou-se 

decidido que o transporte sairá no horário já estipulado e o retorno será as 15h00min 

do dia primeiro de Abril. 

6. O PET Biologia colocou uma pauta extra referente à organização dos próximos 

INTERPET’s. A petiana Raíne do PET Biologia perguntou como seria a organização 

das próximas reuniões, uma vez que houve grande esforço para conseguir o transporte 

e o mesmo foi negado e acabou-se recorrendo de última hora a videoconferência, 

como era antigamente. A petiana também perguntou se haverá o apoio de todos os 

PET’s da organização conforme o manual, pois nesse primeiro INTERPET não foi 

assim. A petiana Tainá do PET Biologia disse que acha que a reunião presencial é 

realmente importante e que seria o mais interessante em ser feito e o tutor Donizetti 

concordou, mas a petiana Tainá perguntou se realmente vale a pena continuar 

havendo todo o esforço para conseguir o transporte sendo que ele provavelmente vai 

continuar sendo sempre negado devido aos cortes de verbas na Universidade. O PET 

Enfermagem é o próximo na organização e os membros disseram que vão tentar pedir 

o transporte novamente. Foi proposto pelo PET BICE que se o transporte continuar a 

ser negado pela universidade, que poderia ser visto para começar o deslocamento para 

as reuniões com recursos próprios ou com o custeio dos PET’s. 

Após as pautas pertinentes a todos os PET’s terem sido discutidas, os PET’s de Poços 

e Caldas e Varginha encerraram a conexão e a reunião continuou em Alfenas para a 

retomada das pautas pertinentes ao campi sede.  

Referente à pauta 3, sobre o mural do PET, os únicos interessados foram o PET 

Biologia e Nutrição. Os meses de Abril, Maio e Junho serão do PET Biologia, Julho e 

Agosto do PET Nutrição, Setembro e Outubro do PET Biologia e Novembro e Dezembro 

do PET Nutrição. Ficou acordado entre os dois PET’s que aos últimos dias dos meses 

referentes à troca de PET, o PET que estará utilizando o mural deverá retirar todos os 

seus pertences e deixar o mural pronto para o uso do outro grupo PET. 

Referente à pauta 4, de mudança de salas dos PET’s do campi sede, não há mais 

informações além das que já foram apresentadas anteriormente, não há data e nem local 

específico para a mudança, a única certeza é que a mudança ocorrerá e que os petianos 



não podem fazer nada a respeito, uma vez que foi dito as tutoras na reunião que a 

mudança é uma necessidade institucional, desta maneira ela ocorrerá de qualquer maneira. 

Para constar eu, Tainá da Silva Dias dos Santos, lavrei a presente ata, que após ser 

lida, será submetida à aprovação pelos membros dos grupos e devidamente assinada. 

Alfenas, 28 de Março de 2019. 

 


