
A reunião semanal do PET Gestão Social do dia 23 de Outubro de 2014 teve início às 17:20h e 

contou com a presença dos petianos: Arrilton, Rosa, Lidiane, Gleuma, Naina, Pedro Artur, Bia 

Gê, Leonardo Maia, Giancarlo, e da tutora Elizabete Siqueira, sendo finalizada às 18:45 com 

bolo para Rosa =D 

Tratou-se dos seguintes assuntos: 

 Gespet:  

Está pendente a definição de comissão para fazer análise das logos;  

Foi estabelecido um prazo para cada petiano conseguir sua meta (R$ 200,00): 30 de 

Novembro de 2014; 

Foram modificados alguns detalhes do plano de mídia (estará publicado no grupo do 

PET no facebook).  

 Visita do MEC: 

A profª Lilian Carpolingua deu instruções para a visita do MEC que terá início de 30 de 

outubro. 

 Edital de seleção de bolsista: 

Será aberto outro edital para preencher vagas de bolsistas do PET; ficou estabelecido 

que os petianos divulgariam as vagas no “boca-a-boca”. 

 Grupo de estudo: 

Foi discutido mais uma vez os mecanismos de funcionamento do grupo de estudos. 

Ficou decidido que haverá um pré-grupo de estudos: uma reunião para leitura do 

texto com todos os petianos. O Pré-grupo de estudos passa a ser uma atividade fixa 

semanal, e acontecerá nas terças-feiras às 17h. 

O grupo de estudos acontecerá uma vez por mês. 

 Pesquisa de publicação: 

O prazo para finalização das planilhas de publicação é 24/10/2014. 

 Feira de profissões (05, 06 e 07 de Novembro de 2014): 

Segundo informação dada por Lidiane, o PET é responsável pelo curso de 

Administração na Feira de Profissões. 

Divisão das equipes: Lidiane está responsável por organizar essa parte 

Check list de materiais: folders, banners, vídeo de apresentação. 

 Regras gerais: 

Ficou estabelecido que será cobrado uma multa de R$ 5,00 por cada falta nas 

atividades gerais, e que cada petiano  só poderá faltar três vezes por mês, na quarta 

falta a bolsa do mês será suspensa, e o petiano também pagará a multa da quarta 

falta. 

A partir da próxima atividade, será estabelecida tolerância para o horário de chegada, 

sendo a tolerância de 15 minutos. 


