
ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET/FEIRA DE CURSOS

DATA: 24/06/2013
HORÁRIO: 19h
LOCAL: PET Engenharia Elétrica 

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 

Licenciatura.

Informes:

Feira de cursos:

• O PET Psicologia solicitou aos PETs que ainda não enviaram o nome do 

petiano que ficará no estande de divulgação que enviassem urgentemente o 

nome com o horário de permanência do petiano e os PETs que enviaram 

apenas o nome, precisam enviar também o horário de permanência para o 

grupo do PET;

• O PET psicologia ficou responsável por entrar em contato com Patrícia para 

cobrar de outros campi os nomes dos alunos que ficarão nos estandes da 

feira de cursos e que ainda não foram enviados;

• Itamar apresentou os folders de divulgação dos cursos, que já estão prontos. 

Também estão prontos os nomes dos cursos para identificação dos estandes 

da feira de cursos;

• Foi solicitado que os PETs responsáveis pela comunicação interna precisam 

ajudar a entregar os folders apresentados na reunião para os colegiados dos 

cursos;

• Itamar afirmou que os certificados da feira de cursos 2013 serão enviados 

pelo DAAE após o evento para os colegiados e serão referentes ao tempo de 

permanência do expositor na feira;

• Foi decidido que só haverá uma lista de presença para cada dia da feira de 

cursos contendo os dois períodos
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• É obrigatória  presença  do  PET responsável  pela  organização  na  feira  de 

cursos às 7:00hrs;

• Itamar apresentou as modificações que foram feitas no local dos estandes: 

uma saída na lateral  para melhorar a circulação, os estandes das laterais 

ficam sem as paredes de fora e as dimensões da estrutura foram alteradas;

• Foi comunicado pelo Itamar que o sigpet está com problemas graves devido à 

implantação do bolsa permanência no mesmo sistema, portanto o problema 

encontrado por alguns PETs para cadastramento e recebimento de bolsas é 

do sistema.

• Itamar pediu há dois meses atrás uma lista para ser enviada com relação de 

nomes, celulares e e-mails dos petianos responsáveis pela organização da 

feira de cursos, o PET Engenharia Elétrica ficou responsável para mandar por 

e-mail a lista que foi passada durante a reunião;

• Ficou deliberado que a greve geral no dia primeiro de julho não afetará a feira 

de cursos pois não sabe-se a dimensão do evento;

• A feira de cursos terá vigilância nos períodos matutino e noturno, mas não é 

aconselhável deixar equipamentos no local pois haverá um vigia para toda a 

extensão da feira;

• Amanhã (25/06) é o ultimo dia para enviar um e-mail para o DAAE com cópia 

para o Itamar do nome dos petianos interessados em concorrerem a uma 

vaga no centro de línguas. Deverá ser enviado nome, interesse e matrícula do 

bolsista;

• Os banners de identificação dos estandes serão colocados pela manhã antes 

do início do evento, devendo os responsáveis passar mais tarde nos estandes 

colhendo  as  assinaturas  que  confirmem  o  recebimento  dos  mesmos,  o 

documento será elaborado por um responsável, membro do DAAE.

• As caixas de som da feira apresentarão a programação da rádio universitária;

• Os lanches serão retirados na hora durante a feira de cursos;

• Lista  separada  para  que  os  coordenadores  dos  colegiados  assinem 

confirmando a presença; (1 lista com 4 espaços de assinatura, mesma lista 

pros dois dias);

A próxima Reunião do INTERPET está prevista para acontecer no dia 08/07/2013 às 

19h00min no PET Engenharia Mecânica. 



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


