
   

Universidade Federal Rural da Amazônia 

Programa de Educação Tutorial em Engenharia de Pesca 

PET Pesca 

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

   

   

   

DATA: 26 de Janeiro de 2021.   

LOCAL: Realizada de forma remota, via Google Meet.  

HORÁRIO DE INÍCIO: 19:30 horas.  

FIM DA REUNIÃO: 21:37 horas.   

   

MEMBROS    PRESENTE 

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. Quanto vale o seu pescado? 

2. PETssoma.   

3. CapacitaPET. 

4. Divulga Pesca  

5. “Você sabia?” 

   
 

 

        ATA DA 1º REUNIÃO   
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REGISTRO DAS DECISÕES:   

   
• 1º Pauta: Ficou decidido que a visita nas feiras deverá ser dia 30 de janeiro, a dupla quando 

chegar no local das feiras deverá descreve-la, quando for publicar a dupla deverá renomear o 

arquivo com o mês e ano também deverá colocar o arquivo na pasta referente a sua coleta da 

feira. 

• 2º Pauta: Ficou decidido que será  Pré-calculo para o 1º semestre e Bioestatística para o 3º 

semestre, os grupos que ficaram responsáveis por cada matéria são, Pré-calculo: Rafaela, Ana 

Carolina, Nilo, Lucas Garcia e Phelipe Favacho e para Bioestatística: Cassia, Lucas Mota, 

Felipe Junior, Matheus e Emely. Vai funcionar uma vez por semana tendo a duração de uma 

hora, o horário e dia ficou para ser decidido com os alunos junto com os petianos. As inscrições 

para o petssoma vai ficar disponível por 7 dias a parti do dia 27 de janeiro até 3 de fevereiro, os 

responsáveis pelo formulário ficaram os petianos Lucas Garcia e Lorene. 

• 3º Pauta: O responsável pelo CapacitaPET externo Lucas Garcia ainda está verificando quantos 

CapacitaPET vamos ter, ficou decidido que vai ser uma vez por mês e que terá início em 

fevereiro, o dia e horário ainda vai ser decidido com os palestrantes. 

• 4º Pauta: Ficou decidido que vai ser usado como proposta de divulgação vídeos e mapas 

mentais, os temas são: Como ingressar na UFRA? Apresentar o Curso, as oportunidades que o 

curso te proporciona e Mercado de trabalho. A arte ficou responsável os petianos Lorene e 

Lucas Garcia. 

• 5º Pauta: As publicações do “Você sabia?” será feita usando o infográfico e por duplas, a cada semana 

uma dupla vai ser responsável pela publicação.   

   

   

  SECRETÁRIO DA ATA: PHELIPE FAVACHO DE SOUSA AGRASSAR  

   


