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ATA DA 07. REUNIÃO 
 

DATA: 12 de Junho de 2019. 

LOCAL: ISARH, prédio da pesca, sala PET Pesca. 

HORÁRIO DE INÍCIO: 12:00 horas. 

FIM DA REUNIÃO: 14:00 horas. 

 

MEMBROS PRESENTES 

Beatriz dos Santos Dias ☐ 

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas ☒ 

Cibele Cristina Oeiras Freire ☒ 

David do Nascimento Oliveira ☒ 

Emely Betânia Rodrigues da Conceição ☒ 

Felipe Antonio da Silva Júnior ☒ 

Hana Carolina Saleira Pinto ☐ 

Lorene Camilly Cunha de Souza ☐ 

Lucas de Farias Mota ☒ 

Lucas Garcia Martins ☒ 

Luiz Fernando Gomes dos Passos ☒ 

Marko Herrmann ☒ 

Matheus Silva de Almeida ☒ 

Michel Martins Bandeira ☒ 

Nilo do Nascimento Neto  ☒ 

Pablo Costa Jastes Alves ☒ 

Rafaela Horst Nobre da Costa ☒ 

Valdo Sena Abreu ☐ 

Yara Marina Reymão de Barros  ☒ 

 

 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

 

1. Convite do Pet solos pra participar de uma atividade dos dias 01-04 de julho. 

2. Planejamento anual. 

 

REGISTRO DAS DECISÕES: 

 

1. Convite do Pet solos pra participar de uma atividade dos dias 01-04 de julho 

foi rejeitada pelo fato de coincidir o horário com as nossas atividades 

http://www.pesca.pet/
mailto:info@pesca.pet
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2. Elaboração da coleção biológica do PET Pesca (Vamos organizar uma 

capacitação de taxidermia pra todos os membros do PET Pesca e com isso, 

arrecadar material pra nossa coleção). organizado pelo petiano Lucas Marinho  

3. Intercâmbio multidisciplinar à distância vamos dar continuidade com essa 

atividade organizado pelo petiano Matheus almeida. 

4. Orientação e treinamento de discentes da UFRA estamos organizando o 

treinamento de férias dos dias 04-06 de julho de 2019. Foi sugerido pelo tutor criar 

um subsite para mostrar os treinamentos anteriores e atividades programadas para 

o treinamento atual e fazer o relatório final para entregar. 

5. Quanto vale nosso pescado? Ficou acertado que o petiano Lucas Mota ficará 

responsável por organizar essa atividade. 

6. Pesquisa do Grupo os membros inseridos em laboratórios e grupos afins precisam 

dar retorno das suas atividades e disponibilizar seus trabalhos como ESO, TCC e 

outras pesquisas realizados no site do pet pesca. 

7. Elaboração de subprodutos do pescado vamos realizar uma capacitação através 

do treinamento de férias que ocorrerá dos dias 04-06 de julho de 2019. 

8. Dia de ação PET atividade realizada com sucesso faltando apenas o relatório final. 

9. PETssoma - Programa de monitoria aos discente da pesca com dificuldades 

está em andamento  

10. PET Pra Sair atividade realizada com sucesso faltando apenas o relatório final. 

11. Egressos da Pesca dão a dica atividade programada pra ocorrer nos dias 18-19 de 

junho de 2019 pelos ex- petianos Aline Leão e Renan Matagrano. 

12. PET nas escolas Atividade a programar, sugerido realizar essa atividade em 

parceria com a professora Vânia Neu nas escolas do ilha do Combu. 

13. Oficina de Capacitação para petianos o petiano Felipe jr ficou responsável por 

organizar as capacitações para os petianos para melhor desempenho em atividades.  

14. Participação do PET Pesca nos encontros dos grupos PET PET Pesca 

participou do FORPET, sendo essa uma atividade válida pra este planejamento. 

15. Habilitação na língua estrangeira para petianos do PET Pesca foi realizado o 

intercâmbio de estudantes da universidade de Michigan e o PET pesca deve manter 

contato com os mesmos e estimular atividades que proporcionem melhor contato 

e estímulo da língua inglesa, fora atividades de leitura de artigos em inglês pra 

apresentação para o tutor e alunos no prédio da pesca. 



Ata da 07. reunião do grupo PET Pesca, 12 de junho de 2019                                                                                                        p. 3 de 3 
 

16. Aniversário do PET Pesca o petiano Luca Mota ficou responsável por realizar 

essa atividade. 

17. Meu amigo petiano a petiana Cibele ficou responsável por realizar essa atividade. 

18. Projeto de editar e administrar o website http://www.pesca.pet, utilizando um 

sistema de gerenciamento de conteúdo foi sugerido pelo tutor uma provável 

capacitação para os petianos poderem administrar o site. 

19. Parasitos de peixes ornamentais esta atividade ficou sob responsabilidade das 

petianas Cibele e Emely. Em parceria com a Arapaima as responsáveis pela 

atividade já conseguiram dados referentes aos parasitas. O petiano Pablo se 

prontificou por assumir essa atividade assim que as atuais responsáveis saírem da 

arapaima. 

20. Reuniões do grupo PET Pesca com o tutor atividade está sendo realizada com 

sucesso. 

21. Metodologia científica avançada para os petianos do PET Pesca atividade está 

sendo realizada com sucesso. 

 

SECRETÁRIO DA ATA: Felipe Antonio da Silva Júnior. 


