
 

 

PROGRAMAÇÃO II INTERPET FURG  

Horário Atividade Local 
08h30min Café da manhã Saguão Cidec-sul 

9h Dinâmica de grupo Saguão Cidec-sul 

09h30min SulPET e EnaPET Auditório Central Cidec-sul 

10h Ideias Multidisciplinares  Auditório Central Cidec-sul 

10h45min Ilhas Auditório Central Cidec-sul 

12h ConfraPET Crioulinho FURG 

 

8h30 – Café da manhã 

9h – Dinâmica de grupo 

O PET-Psicologia desenvolverá uma atividade de dinâmica para integrar mais 

os grupos.  

9h30 – SulPET e EnaPET 

SulPET – Levantamento dos encaminhamentos e tópicos discutidos nos GDTs. 

Os participantes do SulPET devem se preparar para, resumidamente, 

apresentar um panorama dos assuntos discutidos nos GDTs.  

A sugestão é que, antes do InterPET, se reúnam um representante de cada 

grupo PET para elaborar os tópicos a serem repassados no InterPET. O dia 

sugerido para reunião é 12/06, às 12h15 na sala do PET-Mecânica (anexo do 

2, corredor Q). Os grupos organizadores entrarão em contato com os demais 

para fazer levantamento de quais Petianos poderão comparecer à reunião. 

Não haverá a necessidade de apresentação de slides, sendo a dinâmica da 

atividade um fórum de discussão oral.  

EnaPET – Levantamento de quais Petianos de quais grupos PETs irão 

participar do evento, pois como será longe é interessante que os integrantes 

dos PETs da Furg tenham conhecimento de quem irá daqui.  

10h – Ideias multidisciplinares 

No último InterPET foi sugerido aos grupos que levem para o próximo evento 

uma ou duas atividades multidisciplinares que envolvam mais de um grupo 

PET. As atividades devem ser diferentes das que os grupos já realizam e 

preferencialmente devem ser abertas para todos os grupos que se 

interessarem. Esse espaço será apenas para que cada grupo apresente 

oralmente sua(s) ideia(s) de maneira breve, os grupos interessados irão discutir 

as ideias na próxima atividade.  



 

10h45 – Ilhas  

É um espaço para os grupos exporem as ideias das atividades 

multidisciplinares e outros projetos que o grupo desenvolve e deseje 

apresentar. Cada grupo terá um espaço (ilha) para expor as atividades 

multidisciplinares e projetos, que já foram apresentados no último InterPET. 

Parte do grupo poderá circular pelas outras ilhas. Assim, os grupos que se 

interessarem pelas atividades terão espaço para tirarem dúvidas e novas 

ideias. Sugerimos que cada grupo leve um material que apresente seus 

projetos de forma ilustrativa e informativa, como: cartazes, folders, banners etc, 

sem a necessidade de apresentação de slides.  

12h – ConfraPET 

Será um almoço de confraternização no crioulinho ao final do InterPET, 

envolvendo outras atividades mais descontraídas, como jogos, conversa etc. A 

ideia é reunir mais o pessoal num meio informal, onde todos possam conversar 

sobre qualquer assunto e se conhecer melhor. Apesar de considerarmos o 

confraPET como uma extensão do InterPET, o evento é opcional. O almoço no 

RU será garantido para os PETs de fora da cidade, caso não disponham de 

muito tempo para o almoço. No entanto, a organização se compromete em 

deixar o almoço pronto para quando acabar o InterPET, de modo que não seja 

um atraso para ninguém. Tentaremos arrecadar o dinheiro com os PETs do 

campus Rio Grande o quanto antes, mas para os PETs de fora poderemos 

pegar o dinheiro no dia mesmo, caso queiram participar. A organização 

repassará as informações sobre preço e arrecadação de dinheiro diretamente 

aos grupos.  
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