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DATA: 20 de janeiro de 2022. 

LOCAL: Google Meet. 

HORÁRIO DE INÍCIO: 13h. 

FIM DA REUNIÃO: 14:30. 

 
MEMBROS PRESENÇA 

Ana Beatriz Ferreira da Silva ☒ 

Ana Carolina Freitas Ribeiro  

Bruna Martins Viégas Pinheiro ☒ 

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas ☒ 

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 bimestral de 2022.

ATA DA 3º REUNIÃO 

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


REGISTRO DAS DECISÕES: 

 

Na reunião, foram decididas as atividades que serão realizadas no bimestre, nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2022, além dos dois responsáveis por cobrar as atividades dos demais 

petianos.  

 

Em janeiro, será feita a nova seleção de petianos, com a inscrição dos novos candidatos e as 

etapas para a seleção.  

 

A atividade Quanto Vale o Nosso Pescado será iniciada e a primeira ida às feiras será no dia 

29/01/2022, as duplas foram reorganizadas e foi decidido que:  

 

Duplas Feiras 

Cássia e Matheus Terra Firme 

Lorene e Phelipe Ver-o-Peso 

João Victor e Lucas Mota Icoaraci 

Bruna e Pablo Jurunas 

Rafaela e Nilo Pedreira 

Lucas Martins e Felipe Jr. Entroncamento 

Ana Beatriz e Ana Carolina Paar 

 

No dia 21/01/2022 haverá uma Reunião da Executiva do PET, que será de forma remota, com 

início às 14:30, tendo como pauta: informes, calendário de reuniões para 2022, situação de 

custeio, FORPET e o que ocorrer. Os petianos Felipe Junior, Nilo do Nascimento e João 

Victor irão participar da reunião. 

 

A entrega dos relatórios anuais de 2021 e planejamentos anuais de 2022 deverão ser entregues 

e enviadas para o tutor até o dia 21/01/2022. 

 

No dia 31 de janeiro, os petianos Ana Beatriz, Cássia Vieitas, Nilo do Nascimento e Rafaela 

Horst irão para uma atividade de capacitação para estudantes de Medicina Veterinária na 

Fazenda Escola de Castanhal, as oficinas serão de subproduto e parasitologia, sendo o petiano 

Nilo como responsável para verificar o transporte de ida e volta para a FEC, a viagem será de 

7h às 17h. 

  

Para o mês de fevereiro, cada responsável por seu projeto deverá fazer o cadastramento do 

mesmo na Pró-Reitoria respectiva. 

 

As aulas do Curso de Inglês terão inicio no dia 03/02/2022, ministradas pela petiana Ana 

Beatriz e pela discente Emely Rodrigues.  

 

O petiano Nilo do Nascimento irá organizar uma capacitação externa para o mês de fevereiro, 

sendo a primeira oficina externa do ano.  

 

Em fevereiro a petiana Bruna irá organizar para realizar a atividade Engenheiro de Pesca Por 



Um Dia.  

 

Também será dado início em fevereiro a Coleção Biológica, onde os petianos Ana Carolina  e 

João Victor irão organizar para a criação de um esqueleto de peixe, que servirá como 

capacitação interna para os petianos.  

 

Os petianos que serão os fiscais por cobrar a realização dessas atividades são a Bruna Viegas e 

o Felipe Junior. 

 

A próxima reunião para planejamento bimestral deverá ser marcada para o início de março. 

 

SECRETÁRIO DA ATA: Ana Beatriz Ferreira da Silva.  

 

 


