
  

Universidade Federal Rural da Amazônia 

Programa de Educação Tutorial em Engenharia de Pesca 

PET Pesca 

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

  

  

  

DATA: 03 de dezembro de 2020.  

LOCAL: Realizada de forma remota, via Google Meet. 

HORÁRIO DE INÍCIO: 18:00 horas.  

FIM DA REUNIÃO: 20:53 horas.  

  

MEMBROS  PRESENTES  

Ana Beatriz Ferreira da Silva  ☒  

Ana Carolina Freitas Ribeiro   ☒  

Bruna Martins Viégas Pinheiro  ☒  

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas  ☒  

Emely Betânia Rodrigues da Conceição  ☒  

Felipe Antônio da Silva Júnior  ☒  

João Victor Morais Valente  ☒  

Lorene Camilly Cunha de Souza  ☒  

Lucas de Farias Mota  ☒  

Lucas Garcia Martins  ☒  

Marko Herrmann  ☒  

Matheus Silva de Almeida  ☒  

Nilo do Nascimento Neto  ☒  

Pablo Costa Jastes Alves  ☒  

Phelipe Favacho de Souza Agrassar  ☒  

Rafaela Horst Nobre da Costa  ☒  

  
PAUTAS DA REUNIÃO:  

  
1. Planejamento anual para 2021.  

2. Aniversário do PET Pesca.  

  
REGISTRO DAS DECISÕES:  

  
• Ficou decidido que o aniversário do PET Pesca será mantido, de forma remota. A responsável 

ficou sendo a petiana Emely Rodrigues. Além disso, o relatório do planejamento e atividades 

da comemoração deverá ser entregue até o dia 21/12/2020.  

  

ATA DA  4 ° REUNIÃO   

http://www.pesca.pet/
http://www.pesca.pet/


  

• Em relação a atividade “Quanto vale o seu pescado?”, ficou sem planejamento(“standby”), pois 

é necessário que a atividade seja presencial, e não foi proposto uma adaptação de forma remota. 

A responsável seria a petiana Cássia Vieitas.   

• A atividade “PET pra sair” será adaptada para forma remota. O responsável será o petiano 

Matheus Silva.  

• A atividade “Dia de Ação PET” será mantida e adaptada para forma remota, com a ideia de 

workshops e afins. O responsável será o petiano Lucas Martins.  

• Em relação a ação de “Editar e administrar o site”, ficou decidido que deverá ser feita melhorias 

e adaptações no site, além de capacitações ensinando como usar o mesmo. O responsável será 

o petiano Lucas Mota.  

• O projeto de “Engenheiro de Pesca por um dia” será mantido e adaptado para forma remota. Os 

responsáveis serão os petianos Felipe Junior e Pablo Costa.  

• A atividade “Petssoma” será dada continuidade, também de forma virtual. A responsável será 

a petiana Lorene Souza.  

• A ação “PET nas escolas” terá continuidade, de forma remota. Porém, a forma como será 

apresentada ainda está em questão, ideias de jogos e vídeos foram expostas na intenção de serem 

feitos de uma forma atrativa para as crianças. Será feita uma reunião dia 09/12/2020, às 15:00 

horas para ser decidido como será feita esta atividade. A responsável será a petiana Rafaela 

Horst.  

• Em relação ao “Treinamento de férias”, ficou decidido que será mantido de forma adaptada. A 

discussão que decidirá como vai ser feita atividade ocorrerá na reunião do dia 09/12/2020, às 

15:00 horas. O responsável será o petiano Phelipe Favacho.  

• A participação do PET Pesca nos encontros dos grupos PET, na NORTEPET, ENEPET, 

JICPET, FORPET, será de responsabilidade pela petiana Ana Beatriz.  

• A atividade “Egressos dão a dica” será mantida e de responsabilidade da petiana Bruna Viégas.  

• A atividade de “Curso de língua estrangeira” será mantida no planejamento, sendo 

responsabilidade do petiano João Victor.  

• O projeto de “Elaboração da coleção de itens de origem biológica e digital do PET  

Pesca” será mantido, tendo como responsável a petiana Ana Carolina e responsáveis pelo relatório 

os petianos Lucas Martins e Pablo Costa.  

 



• Em relação ao “V Interpesca”, foi decidido que o mesmo ficará em standby, pois fazê-lo de 

forma remota fugiria das propostas do projeto. O responsável ficaria sendo o petiano Nilo do 

Nascimento.  

• Para as “Oficinas de capacitação para petianos” foi decidido que o nome será “Capacita pet”,  

    além de que teria capacitações tanto externo como interno. Para as capacitações internas (grupo 

PET), o responsável será o petiano Nilo do Nascimento, e para as capacitações externas o 

responsável será o petiano Lucas Martins.  

• Para “Pesquisa do grupo”, que seria o desenvolvimento de projetos de pesquisa, será mantido 

e de responsabilidade do petiano João Victor.  

• Também foi apresentado o projeto “English Pesca”, que teria a finalidade de publicar imagens 

no instagram do PET Pesca com conteúdo em inglês sobre a pesca, apetrechos de pesca e afins. 

O responsável pelo projeto será o petiano Felipe Junior, que também foi o apresentador do 

projeto.  

• Além desse projeto, o petiano Nilo programou um projeto dito “Divulga Pesca”, que teria a 

finalidade de divulgar sobre o curso de graduação de Engenharia de Pesca para os 

vestibulandos.  

Próxima reunião 09/12 às 15 horas  

  

 SECRETÁRIO DA ATA: Ana Beatriz Ferreira da Silva e Bruna Martins Viégas 

Pinheiro  
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