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  ATA DA 08. REUNIÃO  
 

DATA: 12 de junho de 2018 

LOCAL: ISARH, prédio da pesca, sala PET Pesca 

HORÁRIO DE INÍCIO: 16:00 horas 

FIM DA REUNIÃO: 18:00 horas 

 
MEMBROS PRESENTES 

Aline da Silva Leão ☒ 

Cibele Cristina Oeiras Freire ☒ 

David do Nascimento Oliveira ☒ 

Emely Betânia Rodrigues da Conceição ☒ 

Hana Carolina Saleira Pinto ☒ 

Inezita Maiara Tenório Silva ☒ 

Joelen Cruz da Silva ☒ 

Jorge Gabriel Ramos Cardoso ☒ 

Lucas Garcia Martins ☒ 

Marko Herrmann ☒ 

Mariana Maciel Braga ☒ 
  Rafaela Horst Nobre da Costa              

Renan de Araujo Costa Matangrano ☒ 

Taiana Amanda Fonseca dos Passos ☒ 

Valdo Sena Abreu ☒ 

Matheus Silva de Almeida ☒ 

Trycia Ciellen Lima de Sousa ☒ 

Luiz Fernando Gomes dos Passos ☒ 

Michel Martins Bandeira ☒ 

 
 

 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

• Treinamento de Férias 

• PETssoma 

• Interpesca 

• Pet Sustentável 

• Bicicletário 

• Site do Pet 

• Pet nas Escolas 

• Ação do dia 23 

• Uso dos computadores por não-petianos

http://www.pesca.pet/
mailto:info@pesca.pet


 

REGISTRO DAS DECISÕES: 

• Fazer um documento do que foi acordado com o Sr. Raimundo sobre o que será feito e 

usado no treinamento de férias; 

• Fazenda escola de Castanhal terá condições de alojar 60 pessoas, sendo que será 

necessário levar alguns colchões pois terá um déficit de 8 colchões; 

• Será disponibilizado um viveiro para a atividade de preparação de viveiros. Cadastrar 

Interpesca, Petssoma e Pet nas escolas como projeto e deixar o projeto cadastrado 

mais tempo possível. Usar o formulário no site da proex específico para projetos; 

• Protocolar os documentos que serão encaminhados para a Proen para que não haja 

problemas futuros e compartilhar esses documentos no Dropbox;  

• Cadastrar Interpesca, Petssoma e Pet nas escolas como projeto e 

deixar o projeto cadastrado mais tempo possível. Usar o formulário 

no site da proex específico para projetos;  

• No Pet nas escolas, criar uma planilha de quantas crianças já participaram e nome das 

escolas envolvidas (será feita pelo Michel); 

• Responsáveis pelo Interpesca: Michel, David e Mariana. 

• Ter um responsável para informar o grupo sobre as atividades e eventos 

que ocorrerão; 

• Cadastrar o ciclo de palestras do Pet Sustentável como evento na proex; 

• Bicicletário será de responsabilidade do Valdo com o Noah (não petiano);  

• No site, ter uma opção, de cadastro para recebimento de notícias e atividades do Pet 

(será de responsabilidade da Cibele); 

• Ter um subsite sobre os projetos, sendo um deles o Pet nas escolas, onde terá um mapa 

de todas as escolas visitadas contendo nomes e datas, (sendo de responsabilidade da 

Mariana com o Prof. Marko, tendo auxilio dos dados para serem implantados da 

Taiana e da Trycia); 

• Ter um subsite também do Petssoma (será de responsabilidade do Michel); 

• Adicionar uma linha do tempo no site sobre a história da Fazenda escola 

de Castanhal, (será de responsabilidade da Joelen, com as informações que 

será repassada pelo Sr. Raimundo) 

• Renan será encarregado da história do Pet no site. 

• Criar um banco de dados (endnote) onde terá todas as publicações dos membros do 

grupo como ESO, TCC, trabalhos publicados e etc, para que possa ser usado no site; 

• Sessão de publicações no site será de responsabilidade do Gabriel; 

• Disponibilizar a todos os membros do Pet o regulamento interno para que todos leiam 

e assinem aceitando os termos;  

• O acesso aos computadores será proibido para quem não é Petiano. 

 

SECRETÁRIO DA ATA:  Mariana Braga 

Ata da 08. reunião do grupo PET Pesca, 12 de junho de 2018 p. 2 de 2 


