
ATA 2º INTERPET DE 2019 

PET UNIFAL/MG 

 

No dia primeiro de julho de dois mil e dezenove, às 17h33min no horário de Brasília, deu-se 

início ao segundo INTERPET de dois mil e dezenove, simultaneamente nos três campi da 

Universidade Federal de Alfenas, em Alfenas, com acompanhamento por chamada de vídeo 

dos campi Varginha e Poços de Caldas. Estavam presentes: Kerolaine, Raquel, Maria Olívia, 

Jéssica, Giovanna, Gabriel, Josiane, Uéverton, Luana e Fernanda (tutora) do PET Farmácia; 

Poliana, Daniel, Laura, Geovanna, Paloma, Catiane, Melissa, Marina, Brenda, Jefferson, 

Stephanie, Eliza, Jonas, Igor, Ana Angélica e Érika (tutora) do PET Enfermagem; Crislaine, 

Fernanda, Natália, Amanda, Geovana, Belesia Eduarda, Fabiana, Camila, Amanda Félix, Ana 

Clara, Laís, Jéssica, Cristiane, Gabriel, Igor, Nicole e Mariana do PET Nutrição; Avo, Stephani, 

Mariele, Sabrina, Daniella, Alice, Júlia, Thaís, Marcela, Luiz, Fernanda, Gabriel, Leonardo, 

Renata e Sarah do PET Fisioterapia; Ana Beatriz, Bruna, Alexia, Fernanda, Júlia e Mariane do 

PET Letras; Ana Clara, Ana de Souza, Lucas, Mariana, Luana, Tainá, Danyelle, Giovanna, 

André, Sérgio e Gabriella do PET Biologia; Ana Terra, Caio, Gabriely, Karen, Jullya, Karoline 

e Khristopher do PET BICE; Álita, Anna Clara, Cíntia, Mariane, Tainara, Laura, Lucca e 

Antônio (tutor) do PET Conexões; Tayna, Ana Flávia, Paulo, Letícia, Luis, Iago, João Paulo e 

Adriana (tutora) do PET Ciência. O PET Odontologia não compareceu à reunião. As pautas 

apresentadas para a reunião sob condução do PET Enfermagem foram: 1 – Local do próximo 

SUDESTEPET; 2 – Convite do PET Letras; 3 – Eleição para representante discente do CLAA; 

4 – Representante docente no ENAPET 2019; 5 – Ajuda financeira para os discentes 

representantes do CENAPET participarem do ENAPET 2019. 

Pauta 1 – Próximo SUDESTEPET: A petiana Paloma, do PET Enfermagem, perguntou se 

tinha alguma tutora presente na reunião que pudesse nos dar um retorno sobre sediar o próximo 

SUDESTEPET. Como não houve respostas, o petiano Khristopher, do PET BICE, sugeriu a 

discussão sobre a pauta na próxima reunião do INTERPET, porém, o petiano Jefferson, do PET 

Enfermagem, disse que participou do SUDESTEPET de 2019, em Soropédica/RJ, e nos 

informou que a sede do próximo SUDESTEPET (2020) será em Uberlândia. 

Pauta 2 – Convite do PET Letras: A petiana Alexia, do PET Letras, convidou todos os PET 

a participarem do Projeto Ecos da Memória. Projeto este que será realizado através de visitas 

no Lar São Vicente de Paula em Alfenas/MG com o intuito de coletar dados, relatos e memórias 

dos idosos institucionalizados com o objetivo de se criar um conto. Foi explicado que a primeira 



visita será coordenada pela tutora do PET Letras e, somente eles, a farão. O convite se faz, 

então, para todas as demais visitas ao Lar São Vicente de Paula. Feito o convite, a petiana 

Melissa, do PET Enfermagem, aproveitou o momento para compartilhar que o PET 

Enfermagem, em parceria com o PET Odontologia, já realizam  um trabalho de promoção do 

autocuidado dos idosos do Lar São Vicente de Paula e se dispôs a um posterior contato com o 

PET Letras para adequação das datas e possível parceria no Projeto Ecos da Memória. Não 

havendo mais nenhuma manifestação, a pauta deu-se por encerrada. 

Pauta 3 – Eleição para representante discente do CLAA: A petiana Poliana, do PET 

Enfermagem, abriu a pauta para discussão perguntando se havia algum tutor presente que 

pudesse-nos informar melhor sobre a mesma. Como não houve manifestações, a petiana Poliana 

abriu o regime de candidatura. O petiano Caio, do PET BICE, explicou a todos que o CLAA 

exigiu nova eleição para representante titular pois o representante suplente não poderia subir de 

cargo sem antes uma nova eleição e, antes de finalizar sua fala, se candidatou ao cargo de 

representante titular, bem como a petiana Amanda, do PET Nutrição. A votação para 

representante titular do CLAA se encerrou da seguinte maneira: o petiano Caio, vencedor, 

recebeu os votos dos PET Enfermagem, Letras, Fisioterapia, Biologia, Farmácia, BICE, 

Conexões e Ciências; e a petiana Amanda, somente o voto do PET Nutrição, totalizando, assim, 

oito votos para o petiano Caio e um voto para a petiana Amanda. Após a votação para 

representante titular, abriu-se duas vagas para quem havia interesse em participar do CLAA 

como representante suplente. Para os cargos de suplente, houve manifestação de interesse da 

petiana Fernanda, do PET Fisioterapia, da petiana Laura, do PET Enfermagem, e da petiana 

Amanda, do PET Nutrição. A votação para representante suplente do CLAA se encerrou da 

seguinte maneira: a petiana Fernanda recebeu os votos dos PET Fisioterapia, Biologia e 

Ciências; a petiana Laura recebeu os votos dos PET Enfermagem, Letras e BICE; e a petiana 

Amanda recebeu os votos dos PET Nutrição, Farmácia e Conexões, totalizando três votos para 

cada candidata. Como houve empate entre as candidatas e ninguém presente na reunião 

conseguiu encontrar nada a respeito nos regulamentos do PET, o petiano Khristopher, do PET 

BICE, sugeriu que cada grupo PET deveria votar em dois candidatos, haja vista que são duas 

vagas à suplência. Estando a assembleia de acordo, deu-se início a uma nova votação para a 

eleição dos representantes suplentes do CLAA, e a votação se deu da seguinte maneira: PET 

Enfermagem 1º voto Laura e 2º voto Fernanda; PET Biologia 1º voto Fernanda e 2º voto 

Amanda;  PET Fisioterapia 1º voto Fernanda e 2º voto Laura; PET BICE 1º voto Laura e 2º 

voto Fernanda; PET Conexões 1º voto Fernanda e 2º voto Amanda; PET Nutrição 1º voto 



Amanda e 2º voto Fernanda; PET Letras 1º voto Laura e 2º voto Amanda; PET Farmácia 1º 

voto Amanda e 2º voto Laura; PET Ciências 1º voto Fernanda e 2º voto Amanda. Sendo assim, 

a petiana Fernanda, do PET Fisioterapia, recebeu sete votos, a petiana Amanda, do PET 

Nutrição, recebeu seis votos e a petiana Laura, do PET Enfermagem, recebeu cinco votos. Dessa 

forma, foram eleitas como representantes suplentes do CLAA as petianas Fernanda e Amanda. 

Pauta 4 – Representante docente no ENAPET 2019: A tutora Érika, do PET Enfermagem, 

questionou qual tutor estaria responsável pelo transporte dos oito petianos que irão participar 

do ENAPET 2019. Entrou em discussão que os tutores Sandro, do PET Biologia, e a tutora 

Adriana, do PET Ciências, são os mais novos tutores e, que ao seguir as escalas, eles estariam 

responsáveis pelo transporte. O tutor Sandro informou que já havia entrado em contato com a 

tutora Adriana e que, ao final da reunião, se reuniria com os oito petianos para resolver o que 

seria melhor para todos. 

Pauta 5 – Ajuda financeira para os discentes representantes do CENAPET participarem 

do ENAPET 2019: O petiano Khristopher, do PET BICE, disse que o seu grupo contribuiu 

com a quantia de R$100,00 e explicou a relatividade da contribuição de cada grupo PET por 

conta da representatividade dos discentes da CENAPET num evento de tão grande importância 

para todos os grupos. A petiana Poliana, do PET Enfermagem, reiterou a importância da 

contribuição, disse que o seu grupo também contribuiu com a quantia de R$100,00 e sugeriu 

que cada grupo PET conversasse sobre isso separadamente, para não prolongar a reunião. 

Assuntos pertinentes: A petiana Laís, do PET Nutrição, uma das responsáveis pela construção 

do Manual dos grupos PET, informou que gostaria de sugestões dos outros petianos para 

alteração do mesmo, a fim de esclarecer uma política em casos de empate, visto o ocorrido 

durante as votações dos representantes discentes do CLAA.  Dentre as manifestações surgiram, 

como critérios de desempate, sorteio, maior tempo de curso, menor tempo de curso, maior 

tempo de PET, maior coeficiente acadêmico e se o PET já participou algum vez, dar lugar aos 

outros. A petiana Laís interferiu e disse que estas sugestões são muito específicas e se 

responsabilizou, junto aos demais responsáveis pela construção do Manual dos grupos PET, em 

levar uma proposta de alteração como pauta da próxima reunião do INTERPET, que será 

coordenada pelo PET Farmácia. 

Para constar, eu, Daniel de Souza Oliveira, lavrei a presente ATA, que após ser lida, será 

submetida à aprovação pelos membros dos grupos e devidamente assinada. 

Alfenas, 31 de Julho de 2019. 


