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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET/FEIRA DE CURSOS

DATA: 10/06/2013
HORÁRIO: 19h
LOCAL: PET Engenharia de Computação

PARTICIPANTES:  PET  Educação  Física,  PET  Engenharia  da  Computação,  PET 

Engenharia  Mecânica,  PET  Educação,  PET  Serviço  Social,  PET  Matemática,  PET 

Economia,  PET  Engenharia  Elétrica,  PET  Conexões  Cultura  e  PET Psicologia,  PET 

Administração.

Informes: 

• Bolsas CLC: Até o dia 25, enviar nome dos iniciantes para concorrer as bolsas. 4 

para Inglês, 3 para Francês, 2 para Espanhol, 1 para Alemão e 1 para Italiano. Se 

houver vagas para não iniciantes Itamar irá enviar ao e-mail dos tutores.

• O  PET  Economia  está  com  2  computadores  sobrando,  se  algum  PET  tiver 

necessidade deve entrar em contato.

Feira de cursos

• Em reunião foi confirmado a presença do grupo Pandora e um espetáculo de 

Arte circense. Além disso o PET Serviço Social achou melhor a participação de 

grupos internos, foi sugerido uma oficina de Forró, Dança Sênior, e um grupo de 

dançarinas  de tango.  O PET Serviço  Social  está  entrando  em contato  com 

esses grupos.

• A Rádio Universitária irá transmitir da feira de cursos. Itamar disse que esse ano 

é interessante alguém da organização se preparar para dar entrevistas.

• Está sendo estudada a possibilidade do Show da Física durante a Feira no Cine 

Metrópolis.



• As escolas particulares já receberam os convites. As publicas estão recebendo 

durante essa semana.

• Foi elaborado o folder do PET UFES.

• Foi terminada a impressão dos folders dos cursos. Foram enviados por malote.

• Foi enviado um memorando para Maria Lúcia Casati a respeito da alimentação 

para a feira de cursos.

• Itamar está com os crachás da Feira de Cursos (cerca de 400) A organização 

irá distribuir os crachás durante a feira.

• Foi sugerido que a lista de presença fique no estande da organização. As listas 

serão  organizadas  por  dia  e  período.  Ao  final  do  período  a  lista  deve  ser 

entregue ao Itamar.

• Foi conseguido um outdoor para Alegre para a divulgação da feira de cursos.

• Os alunos de outros campi que irão expor na feira já entraram com pedido para 

ajuda de custo, serão concedidas diárias de R$115,00.

• A licitação da montagem da estrutura está marcada para dia 12/06 (quarta-

feira).

• Caso seja necessário qualquer coisa deve ser procurado o DAAE.

• A Organização deverá preparar a lista de presença. Ela deverá ser separada 

por Centros.

• Devem ser enviados 1 nome de cada PET para o estande de divulgação do 

PET.

• Será feito um Baner para cada PET. A ideia é fazer um layout padrão para criar 

uma identidade visual para o PET.

• Sugeriu-se  fazer  um Banner  para  divulgar  o  PET UFES durante  a  feira  de 

cursos. O PET Eng Comp. Fará a arte a partir do folder.

• Nomes sugeridos para indicação para o CLAA:

• Prof. Ivan da Educação Física

A próxima Reunião do INTERPET/FEIRA DE CURSOS está prevista para acontecer no dia 

24/06/2013 às 19h00min no PET Engenharia de Elétrica. 



Sem mais a declarar, lavro esta ata

__________________________________

PET Administração

__________________________________

                  PET Conexões Cultura

__________________________________ 

PET Educação Física

__________________________________

PET Educação

__________________________________

PET Ciências Econômicas

________________________________

            PET Engenharia Elétrica

__________________________________

PET Engenharia da Computação

__________________________________

PET Matemática

__________________________________

PET Serviço Social

__________________________________

PET Psicologia


