
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 08/07/2013
HORÁRIO: 19h
LOCAL: PET Engenharia Mecânica 

PARTICIPANTES: PET Engenharia Elétrica, PET Educação Física, PET Educação, 

PET Economia, PET Administração, PET Matemática, PET Engenharia Mecânica, 

PET Psicologia, PET Engenharia da Computação, PET Serviço Social, PET Cultura.

Informes: Nova integrante do Interpet do PET Cultura.

Pontos de Pauta:

• Avaliação da Feira de Cursos.

PET Economia: Faltou autonomia para decisões. Data da feira ruim, pois na 

segunda houve paralisação de algumas escolas. Foi difícil  de organizar os 

stands e de distribuir os banners. Dúvida sobre se o stand de divulgação do 

PET é mesmo necessário. Avaliação negativa, em geral.

PET Psicologia: Muito trabalho braçal em relação ao carregamento do lanche. 

Qualidade e higiene do lanche muito ruim. Lista de presença de professores 

desnecessária. Dividir carga-horária da organização. Dividir a Comunicação 

Social em stands diferentes. Avaliação positiva dos folders, infraestrutura e o 

stand da organização.  Lista  de  presença dos expositores  não precisa  ser 

impressa  antes  da  feira.  Melhorar  o  acordo  do  número  de  expositores  e 

horas.  Faltou  crachá.  Falta  de  organização  na  localização  dos  stands. 

Mudança para uma só lista de presença para os expositores.

PET Cultura: Faltou autonomia dos PETs em relação à organização. Muito 

trabalho braçal. Falta de comunicação entre Colegiado, Prograd e os PETs. 

Faltou organização e informação em geral.

PET Serviço Social: Sugestão de colocar o stand da organização ao lado do 

stand da rádio.  Faltou crachá. O stand do PET desnecessário.  Apenas os 

banners seriam suficientes. Sugestão para que os funcionários do RU levem 

o lanche para feira.  Falta  de informação do Colegiado sobre as tarefas a 

serem cumpridas. Rever a quantidade de tickets de alimentação por stand. A 

estrutura/disposição  dos  stands  ficou  mais  bem organizada  em relação  à 
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anterior. Dúvida sobre se a organização deveria trabalhar durante a feira ou 

somente antes. Sugestão de definir um grupo PET para agregar na comissão 

de organização e trabalhar no dia do evento em todas as questões. De forma 

geral, foi melhor que a anterior. 

PET  Matemática:  Primeiro  dia  ruim.  Mudança  de  dia  positiva.  Avaliação 

negativa do stand do PET divulgação. 

PET Administração: Avaliação da necessidade de um stand a mais por curso. 

Distribuição dos banners e organização dos stands, que era responsabilidade 

do Colegiado, não ocorreu como planejado. Muitas coisas tiveram que ser 

feitas em cima da hora. Deveria haver crachá para organização. 

PET  Computação:  Foi  contemplado  com  a  avaliação  dos  outros  grupos. 

Houve melhoria em geral. 

PET Mecânica: Faltou organização em geral. Comida foi ruim. Faltou crachá. 

A disposição dos stands poderiam ser por centro.

PET Educação: Infraestrutura melhor. Houve dificuldade quanto ao acesso à 

internet. A lista de presença poderia ser única. Formalizar a função do PET na 

organização. Avaliação positiva dos stands com interação/cultura.

PET Elétrica:  Ainda  não  foi  feita  a  avaliação  no  grupo.  A  avaliação  será 

enviada por e-mail.

•  Sugestão de um documento formal para reclamações e sugestões sobre a 

Feira de Cursos: O PET Psicologia foi encarregado de elaborar o documento 

e enviar ao grupo Pet Ufes e em seguida enviar ao Itamar. 

• Enapet:  Já  abriram  as  inscrições  no  site  e  os  participantes  devem  se 

inscrever o mais rápido possível para garantir lugar no ônibus.

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 22/07/2013 às 

19h00min no PET Matemática. 

Pontos de Pauta da próxima reunião:
• Lista do Enapet.
• Jornal Informa.
• Avaliação Feira de Cursos (confirmar PET Psicologia).



Sem mais a declarar, lavro esta ata:

__________________________________ 

PET Educação Física

__________________________________

PET Educação

__________________________________

PET Ciências Econômicas

__________________________________

            PET Engenharia Elétrica

__________________________________

PET Engenharia da Computação

__________________________________

PET Matemática

__________________________________

PET Serviço Social

__________________________________

PET Psicologia

__________________________________

PET Administração

__________________________________

PET Engenharia Mecânica 

__________________________________

PET Licenciatura


