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ATA DA 4º REUNIÃO  
 

DATA: 09 de fevereiro de 2022. 

LOCAL: Plataforma google meet 

HORÁRIO DE INÍCIO: 19:30 hs. 

FIM DA REUNIÃO: 22:00 hs 

 

 

 

MEMBROS PRESENÇA 

Ana Beatriz Ferreira da Silva ☒ 

Bruna Martins Viégas Pinheiro ☒ 

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas  

Danielly Beltrão Brito ☒ 

Felipe Antônio da Silva Júnior ☒ 

Ingrid de Nazaré Pinheiro Castro  

Izabelle Tavares da Costa ☒ 

João Victor Morais Valente ☒ 

Lorene Camilly Cunha de Souza  

Lucas de Farias Mota  

Lucas Garcia Martins ☒ 

Mário Rômulo Fagundes de Lima ☒ 

Marko Herrmann  

Matheus Silva de Almeida  

Nathalia Guilherme Ferreira Ricardo ☒ 

Nilo do Nascimento Neto ☒ 

Pablo Costa Jastes Alves ☒ 

Rafaela Horst Nobre da Costa ☒ 

 

 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

 
1. Pesquisa PET 

2. Quanto vale o nosso pescado? 

3. Capacita PET 

4. Engenharia por um dia 

5. Frequências 

6. Reunião Executiva  



   

 

   

 

 

      REGISTRO DAS DECISÕES: 

 

• No grupo de Pesquisa PET continuará o sistema de quatro equipes. 

• Trazer propostas na próxima reunião que ainda não foi definida. 

• No projeto ’’Quando vale o seu pescado?’’, os novos petianos já estão inseridos 

nos grupos de acordo com a sua localidade. 

• Foi estabelecido um prazo de uma semana e três dias para subir a planilha no 

drive e com o descumprimento da nova regra será pago uma multa de 10 reais.  

• O Capacita interno sobre o esquelo será adiado e no final do mês de fevereiro, 

dia 28, será realizado o capacita com o tema de criação e atualização de 

currículo lattes. 

• De forma presencial com o plano B sendo remoto. 

• Entre os dias 14 a 18 será aberta a seleção dos alunos para fazer a visita técnica 

na AMASA. 

• O projeto Engenheiro por um dia será realizado dia 21 de fevereiro com quatro 

horas de duração. 

•  A frequência será repassada para a petiana Nathalia Xavier, que receberá dois 

meses de treinamento pelo antigo responsável petiano Pablo Costa.  

• Em relação a reunião da executiva será criada uma escala de participação dos 

petianos funcionando como uma rotatividade. 

• Será realizado um sorteio para definir as duplas de cada mês. 
 

 

  
SECRETÁRIAS DA ATA: Bruna Martins Viégas Pinheiro.  


