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DATA: 13 de fevereiro de 2020. 

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

HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 horas. 

FIM DA REUNIÃO: 16:00 horas. 

 
MEMBROS PRESENTES 

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas ☒ 

Emely Betânia Rodrigues da Conceição ☒ 

Felipe Antonio da Silva Júnior ☒ 

Jeany Costa da Silva ☒ 

Lorene Camilly Cunha de Souza ☒ 

Lucas de Farias Mota ☐ 

Lucas Garcia Martins ☒ 

Marko Herrmann ☐ 

Matheus Silva de Almeida ☒ 

Michel Martins Bandeira ☐ 

Nilo do Nascimento Neto ☒ 

Pablo Costa Jastes Alves ☒ 

Rafaela Horst Nobre da Costa ☒ 

 
PAUTAS DA REUNIÃO: 

 
1. Seleção petianos. 

 
REGISTRO DAS DECISÕES: 

 
Seleção dos petianos 

• Ficou decidido que o edital será aberto dia 09/03/2020 e ficará aberto até o dia 20/03/2020; 

• A seleção será compossta por 5 etapas; 

• A 1° etapa será a entrega dos documentos sendo esta de caráter eliminatório e ocorrerá no período 

de 09/03 a 20/03; 

• A 2° etapa será composta por uma prova escrita que será ocorrida na manhã do dia 24/03; 

• A terceira etapa será composta da dinâmica de grupo juntamente com uma proposta de atividade 

para o grupo pet e ocorrerá na tarde do dia 24/03; 

• A 4° etapa será uma entrevista que ocorrerá na tarde do dia 24/03; 

• As etapas 2, 3 e 4 serão classificatórias; 

ATA DA 3° REUNIÃO 

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


• A 5° etapa será composta de uma vivência, onde os novos petianos irão participar de atividades 

oficiais do PET, começando pelo PET nas escolas que ocorrerá no dia 31/03; 

• Ficou decidido que até a quarta etapa necessitará de uma  média das notas mínima igual ou superior 

a 7 para caracterizar o candidato classificado. 

• A banca será composta pelo professor Marko Herrmann, e será verificado a disponibilidade dos 

professores Breno, Gracilda e Rafael; 

• A petiana Lorene ficou responsável pela solicitação da sala para a seleção nos dias 23/03 e 24/03. 

 

Proxima reunião 19/02 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIO DA ATA: Felipe Antonio da Silva Júnior. 


