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DATA: 28 de fevereiro de 2022. 

LOCAL: Plataforma google meet 

HORÁRIO DE INÍCIO: 17:00 hs. 

FIM DA REUNIÃO: 19:00 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 da Cruz Xavier ☒ 

Nilo do Nascimento Neto ☒ 

Pablo Costa Jastes Alves ☒ 

Rafaela Horst Nobre da Costa ☒ 

 
 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

 
1. Apresentação do plano de trabalho dos projetos dos novos Petianos. 

REGISTRO DAS DECISÕES: 

 

• 1° apresentar: Nathalia Xavier referente ao projeto “PET Legal” 

Propôs que cada membro escolha um tema de legislação que se identifique, para gerar 

infográficos ou infografia digital. Cronograma seria para realização nos meses de março e 

abril, com publicação duas vezes ao mês e dois membros responsáveis por mês (mediante 

sorteio). 

• 2° apresentar: Mário Lima referente à “Coleção biológica e digital do PET” 

Propôs que a data inicio seja 04/03/2022, com sorteios de duplas responsáveis por 
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espécie, sendo uma postada por semana. 

Foi enfatizado que antes de divulgar é necessário ter certeza das fontes 

consultadas, para não haver informações erradas. Assim como, decidimos focar 

também na coleção biológica física e até maquetes mostrando sistemas de 

cultivos. 

• 3° apresentar: Ingrid Castro referente a “Aquicultura na Prática” 

Propôs duas etapas, sendo que a primeira (março e abril) inclui a execução do 

projeto em Belém, através de uma parceria com o LaqTrop (verificar parceria) 

sobre sistema de aquaponia. Somente no semestre 2022.1 realizar a segunda 

etapa, que inclui a demonstração do projeto para o público alvo e execução no 

“PET pra sair”. 

Posteriormente, divulgar um “curso” em cartilha para o site, referente ao sistema 

de aquaponia. 

• 4° apresentar: Izabelle Costa referente ao “Divulga Pesca” 

Propôs inicio das atividades em 14/03/2021, com publicações abrangendo a 

comunidade em geral, os alunos da engenharia de pesca e alunos de ensino 

médio. Através de parcerias com outros PET´s para promover aulões virtuais, 

palestras sobre atualidades e temas de redação; promover feira vocacional; todo 

mês, ao menos duas divulgações cientificas e semanalmente divulgar uma espécie 

da coleção biológica. Postagens seguindo cronograma com sorteios entre os 

membros do grupo. 

Assim como, a criação de um avatar para as postagens do projeto. 

• 5° apresentar: Danielly Brito referente ao “Capacita PET” 

Capacita externo: Verificar disponibilidade do palestrante, será via google meet, 

com vagas ilimitadas e inscrições por formulário.  

Um elabora a apresentação da palestra (2-3 horas), outra elabora o formulário e 

envio do link para os inscritos via e-mail, e outro cria e emite os certificados e 

publica no site do PET. 

Capacita interno (Excel): Presencial, na sala do PET, dividido em três aulas, uma 

vez a semana. 

Um responsável pela elaboração e apresentação das aulas (3-3:30 horas) e outra 

pela criação e emissão de certificados. 

• 6° apresentar: Ingrid Castro referente ao “PETssoma” 

Mário Lima vai elaborar um texto, que será divulgado nas turmas para os alunos 

votarem e decidir quais matérias serão ofertadas. 

Lucas Martins vai elaborar formulário para essa votação. 

O Projeto deverá ser ofertado para o segundo, quarto e sexto semestres, com 

inicio junto ao semestre letivo 2021.2. 

 

 
SECRETÁRIA DA ATA: Izabelle Tavares Da Costa. 


