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1. INTRODUÇÃO 

O congresso V CONPET Civil ocorreu nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2018 na cidade de Ouro 

Preto, Minas Gerais. O evento foi organizado pelo grupo PET Civil UFOP (Universidade Federal de Ouro 

Preto), abordado o tema PET: Multiplicador de conhecimento para a transformação social.  

Para organização e estruturação de um evento de tal porte, a equipe optou por se estruturar em comissões, 

segmentando as frentes de trabalho. Isso possibilitou uma melhor eficiência e dinamismo na realização das 

atividades. 

Entre as propostas, encontra-se a comissão responsável pela Programação. A comissão de Programação foi 

responsável por toda a elaboração, planejamento e execução das atividades propostas na programação do 

evento. 

Sendo assim, o manual em questão aborda as seguintes etapas de planejamento: 

 Cronograma do evento; 

 Palestrantes; 

 Estrutura Física; 

 Cerimônias de abertura e encerramento; 

 Atividades de Integração; 

 Festa de encerramento. 

Cada tópico é detalhado separadamente no manual a seguir, explicitando nossas estratégias, abordagens, 

desafios e soluções para os diferentes cenários que surgiram ao longo do planejamento e ocorrência do 

congresso. 
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2. CRONOGRAMA 

 

Inicialmente foi criada a programação do evento, descrevendo as atividades previstas e os seus respectivos 

horários (Figura 01), sendo distribuída aos congressistas.  Nos dias precedentes ao congresso, o grupo se 

reuniu e elaborou um cronograma descrevendo as atividades de organização do V CONPET Civil e atribuindo 

responsáveis a cada uma delas (Figura 02). Para cada atividade, existia uma pessoa coringa, que possuía um 

lenço amarrado no braço para fácil identificação e uma bolsa contendo materiais que poderiam ser 

necessários (kit primeiros socorros, fitas adesivas, canetas, etc); essa pessoa era responsável por colocar as 

músicas nos momentos propícios e por dar suporte em qualquer situação de imprevisto que surgisse ao 

decorrer daquela atividade. O arquivo com a distribuição das atividades entre os petianos foi colocado no 

Dropbox do PET-Civil UFOP para que todos tivessem acesso ao cronograma facilmente. 
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Figura 01 – Programação do evento. 
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Figura 02 – Cronograma da organização do evento do primeiro dia com os respectivos responsáveis de cada atividade. 
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2.1. PALESTRANTES 

 

O V CONPET Civil abordou o tema “PET: Multiplicador de conhecimento para a transformação social”, 

ressaltando a importância dos projetos de extensão. Nessa perspectiva, as palestras buscaram abordar 

principalmente o âmbito social e ambiental da formação do engenheiro civil. As palestras ministradas foram: 

 “Formação do Engenheiro Civil” - Professor Dr. Luiz Fernando Rispoli Alves, Engenheiro Civil; 

 “Protagonize Dias Mágicos” - Mágico Silas; 

 “Engenheiro Civil: Uma visão Social” - Professor Dr. Romero César Gomes, Engenheiro Civil; 

 “Rejeitos industriais... Oportunidades sustentáveis para novos negócios” -  Wanna Carvalho Fontes, 

Arquiteta e Urbanista; 

 “Liderança e Carreira” - Tiago Mitraud. 

 

2.2. LOCAL DO EVENTO 

 

O credenciamento foi feito no Hall da Escola de Minas para que o prédio onde é ministrado o curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e a sala do PET Civil UFOP fossem apresentados aos 

congressistas. 

O espaço escolhido para a realização das palestras foi o auditório do prédio do Departamento de Geologia 

(DEGEO), por ser o maior auditório da Escola de Minas, sendo capaz de acomodar o público. No hall do 

DEGEO, um espaço amplo, aconteceram as dinâmicas, foi servido o café da manhã e os coffee breaks ao 

longo do congresso; nas salas aconteceram as apresentações de trabalho e os grupos de discussão e a foto 

oficial foi tirada na entrada desse prédio. As refeições, almoço e jantar, foram servidas em um espaço do 

restaurante universitário, que se localiza próximo ao DEGEO. Dessa forma, todas as atividades que 

aconteceram no congresso estavam centralizadas, de modo a otimizar o tempo, viabilizando o cumprimento 

rigoroso do cronograma proposto. 

Os congressistas foram alojados nas Repúblicas do Campus justamente por serem próximas à Universidade, 

onde ocorreu o evento, e para que os esses participantes tivessem contato com a tradição das Repúblicas 

de Ouro Preto. 

Desta forma, os principais critérios utilizados para a escolha dos espaços em que aconteceria o evento foram: 

capacidade máxima de pessoas; centralização das atividades para otimização do tempo; conforto; maior 

contato de congressistas com a realidade ouro pretana.  
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3. ABERTURA E ENCERRAMENTO 

 

3.1. Cerimônia de Abertura 

 

A Cerimônia de Abertura do evento iniciou com a apresentação de um vídeo que explicou toda a 

simbologia adotada pelo grupo para a caracterização da logo do evento, apontando as justificativas para a 

escolha das cores, símbolos e identidade do V CONPET Civil. Além disso, foi o momento escolhido para 

anunciar a ABERTURA OFICIAL DO CONGRESSO. 

A mesa de abertura do evento foi composta por integrantes que assumiram papéis importantes durante 

a organização do V CONPET Civil além de contar com a presença de autoridades que representavam a 

Universidade Federal de Ouro Preto, um integrante do PET CIVIL UFOP, além de discentes do quadro efetivo 

do curso de Engenharia Civil. Foram eles: 

 Pró-Reitora de Graduação, representando a Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto; 

 Coordenador do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e Tutor do Grupo 

PET CIVIL UFOP;  

 Professora Efetiva do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e Egressa do 

Programa de Educação Tutorial;  

 Professor Efetivo do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e primeiro 

Tutor do PET Civil UFOP; 

 Integrante do PET Engenharia Civil UFOP. 

Para cada integrante da mesa de abertura do V CONPET Civil foram concedidos 20 minutos para expor 

suas ideais em relação ao tema do evento: “ PET: Multiplicador de Conhecimento para a Transformação 

Pessoal”. Na oportunidade, enfatizaram-se a importância de desenvolver atividades de extensão e os 

principais desafios para reforçar ainda mais esse pilar, sendo um dos responsáveis por sustentar o Ensino 

Superior Público de nosso país. Durante esse momento, também, todos os membros desejaram um ÓTIMO 

E PROVEITOSO CONGRESSO além de dar as boas-vindas a todos os congressistas do evento. 

Todo o roteiro de realização da Cerimônia de Abertura, bem como o tema a ser abordado no vídeo de 

apresentação foram determinados pela Comissão de Programação durante uma reunião de planejamento 

dessa etapa. Já a criação do vídeo foi de responsabilidade da Comissão de Marketing. 

 

3.2. Cerimônia de Encerramento 

A Cerimônia de Encerramento do evento conteve alguns vídeos responsáveis por: 

 Tornar público como foi o processo para se determinar o tema do V CONPET Civil; 
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 Informar alguns números de destaque da organização do evento; 

 Divulgar as principais fotos tiradas no decorrer do congresso; 

 Mostrar depoimentos de petianos formados em alguns dos grupos PETs presentes. Os Egressos 

aproveitaram a oportunidade para apresentar os principais benefícios adquiridos durante o período 

de permanência no Programa que foram essenciais para sua vida pessoal e profissional. Os 

depoimentos foram adquiridos durante o período de organização do evento através da busca de 

contatos em grupos das redes sociais dos CONPETs passados; 

 Anunciar Oficialmente a Festa de Encerramento do evento. 

A Mesa de Encerramento do evento foi composta por integrantes que participaram ativamente da 

organização do V CONPET Civil. A cada integrante da mesa de Encerramento do V CONPET Civil foram 

concedidos 20 minutos para expor suas ideais acerca do evento, do Programa de Educação Tutorial (PET), 

do processo de organização do congresso, dos papéis sociais do petiano além de agradecer a todos os 

patrocinadores e apoiadores do evento. A mesa de Encerramento foi composta por: 

 Coordenador do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e Tutor do Grupo 

PET CIVIL UFOP;  

 Professora do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto e Egressa do PET 

CIVIL da Universidade Federal de Juiz de Fora; 

 Integrante do PET Engenharia Civil UFOP. 

Além de tudo isso, foi o momento escolhido para divulgar o grupo responsável por organizar e sediar o 

VI CONPET Civil. A forma como o resultado foi divulgado foi decidida através de uma reunião de Brainstorm 

entre as comissões de Programação e Marketing. 

O roteiro de realização da Cerimônia de Encerramento além dos temas a serem abordados nos vídeos 

apresentados nesse momento foram determinados pela Comissão de Programação durante uma reunião de 

planejamento dessa etapa do evento. Já a criação dos vídeos foi de responsabilidade da Comissão de 

Marketing. 

 

4. ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 

 

As atividades de integração foram essenciais para trabalhar o tema principal do congresso, promover 

uma troca de conhecimentos sobre o nosso curso e principalmente introduzir o contato entre os 

congressistas de diferentes PETs. Pensando nisso, a programação do V CONPET continha três atividades de 

integração: competição de cartas, corrida de páscoa e árvore dos problemas.  

 

4.1. Competição de cartas 

 A competição de cartas foi a primeira atividade de integração do evento, acontecendo logo após a 

palestra do mágico Silas sobre protagonismo e motivação.  



 
 
 
 

13 
 

 A atividade tinha como objetivo trabalhar questões importantes no cotidiano do engenheiro como 

otimização, custo-benefício e lidar com imprevistos, mas foi também uma oportunidade de misturar e 

introduzir os integrantes de diferentes PETs em equipes.  

 Primeiramente um mágico convidado apresentou truques e discorreu um pouco sobre o 

protagonismo próprio e motivação. O objetivo de sua palestra era trabalhar alguns pontos que seriam 

abordados ao longo do evento e criar uma espécie de introdução mágica à atividade do castelo de cartas, 

trazendo ao palco truques com cartas. Ao fim de sua palestra, ele fez uma carta sumir e pediu para que todos 

olhassem embaixo de seus assentos. Acontece que, um dia antes, a equipe de organização do PET Civil UFOP 

havia colado cartas com o verso em sete cores distintas – caracterizando as sete equipes.  

 Dessa forma, as equipes foram selecionadas aleatoriamente e direcionadas à área externa, onde 

ocorreria a atividade. O objetivo da atividade era construir o maior castelo de cartas com o menor custo 

final, lidando com as adversidades do caminho.  

Cada equipe tinha 20 minutos para propor o projeto e construir seu castelo e os stands de vendas de 

materiais extras foram abertos após 5 minutos do início da atividade. Cada equipe recebeu uma cartilha com 

as instruções básicas, um edital com as regras e uma tabela para contabilizar suas compras.  

Ao fim da atividade, nossa equipe composta por quatro jurados mediu e contabilizou o custo de cada 

castelo de cartas, para determinar a relação de preço por centímetro de cada castelo e assim determinar o 

vencedor. 

4.2. Corrida de Páscoa 

 A Corrida de Páscoa ocorreu no terceiro dia de evento (domingo), sendo a primeira atividade do dia.  

 A Corrida de Páscoa tinha como objetivo comemorar o dia de páscoa a partir de uma competição 

saudável de teste de conhecimentos em engenharia, além de integrar e misturar os integrantes de diferentes 

PETs em uma equipe. 

 As equipes também foram escolhidas aleatoriamente, a partir de um sorteio – foram entregues 

papeis com números de 1 a 11, determinando assim cada time. Optou-se por um sorteio visando criar 

equipes justas, com pessoas em diferentes períodos do curso. 

 O grupo preparou 20 perguntas das cinco grandes áreas da engenharia civil – Geotecnia, Hidráulica, 

Transportes, Construção Civil e Estruturas – e abordando também alguns conceitos teóricos do ciclo básico 

– física e cálculo, visando um equilíbrio entre as questões para que todos pudessem participar da atividade 

igualmente.  

 Para contabilizar os dados foi desenvolvida uma planilha de Excel com as 20 perguntas (uma por 

planilha), contendo a questão de múltipla escolha (com as opções A, B, C e D) e uma tabela para contabilizar 

os pontos das equipes que acertaram a resposta.  
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 Cada equipe recebeu quatro plaquinhas (com as respectivas alternativas de resposta) e os membros 

tinham um minuto para conversarem entre si e definirem qual seria a resposta final. Cada pergunta valia 10 

pontos para quem acertasse e 0 pontos para quem errasse. No fim a equipe com mais pontos receberia uma 

cesta de chocolates de páscoa. 

 

4.3. Árvore dos Problemas 

 A árvore dos problemas tinha como objetivo condensar tudo que fora visto ao longo dos três dias de 

evento, trazendo um momento de reflexão e renovação para cada grupo PET.  

 A proposta era que cada PET se reunisse em uma parte do auditório e montasse a sua árvore dos 

problemas ao longo de uma hora.  

 No tronco da árvore se encontrava o problema central trabalhado ao longo de todo o evento: 

“Porque não trabalhamos tanto a extensão?”. A partir daí, cada grupo deveria colocar nas raízes de sua 

árvore as origens desse problema levantado, e na copa, suas possíveis soluções.  

 Com isso, encerraram-se os três dias de atividades do V CONPET! 

 

 
5. FESTA DE ENCERAMENTO 

 

A festa oficial do CONPET ocorre geralmente ao fim do congresso. Antes da definição do local do 

evento foi necessário observar onde seriam os alojamentos, para evitar o desconforto de longas caminhadas 

e até mesmo visando a segurança dos congressistas. Os alojamentos foram as Repúblicas Lumiar (Campus 

Universitário - R. Treze, Casa 4A, Morro do Cruzeiro Ouro Preto - MG, 35400-000) e Xeque-Mate (Campus 

Universitário - R. Quatorze, Casa 7A - Morro do Cruzeiro, Ouro Preto - MG, 35400-000). Fechou-se então, 

parceria com a República Alforria (Campus Universitário, R. Quatorze, 19, Ouro Preto - MG, 35400-000) que 

se situa a 5 min a pé do alojamento, (além de já ter toda estrutura para comportar o evento, como luzes 

negras, coloridas, globo de luz e um balcão para servir bebidas, etc). 

Bebidas 

A festa foi open bar e para garantir que não iriam faltar bebidas, comprou-se uma média aproximada 

de um litro de cerveja por congressista, o que resultou em 24 caixas, 40 litros de uma bebida doce 

denominada “batidão” (vodka com suco), 30 litros de catuaçaí e 20 litros de água mineral pra garantir a 

hidratação dos congressistas. Essa quantidade de bebida foi mais do que suficiente para todo o desenrolar 

do evento que começou às 21h e se estendeu praticamente até o amanhecer, sobrando ao fim ainda 6 caixas 

de cervejas que foram revendidas e revertidas em fundo para o repasse de auxílio para os organizadores do 

próximo CONPET, nesse caso o VI CONPET a ser realizado pelos petianos da UFRGS. 

Decoração 



 
 
 
 

15 
 

O tema do evento foi “NEON Party”, e para a decoração foram adquiridos os produtos em locais com 

o melhor custo/benefício em Ouro Preto. Na execução da festa, três responsáveis do PET Civil UFOP 

(Mariana, Jéssica e Vítor), ficaram à disposição dos congressitas para a execução das pinturas com a tinta 

Neon. Além disso, as tintas foram deixadas em um local durante toda a festa para que os convidados se 

sentissem à vontade para se pintar. 

 

Divulgação 

Após a cerimônia de encerramento, foi exibido no telão um GIF com horário e local da festa. Além 

disso, foram feitas divulgações nas mídias sociais (Facebook, Instagram e grupo de WhatsApp). 

Recomendações 

Com relação à segurança, recomenda-se que além da contratação de ao menos um profissional 

responsável, é necessária a presença de um membro da organização, dividido em escala de horário, para 

evitar a entrada de pessoas não autorizadas. A presença do profissional é essencial para garantir a segurança 

de todos os congressistas e para intervir em casos de possíveis desentendimentos.  

 

6. DICAS E SUGESTÕES 
 

Imprevistos acontecem (e acontecem mesmo)! Porém, é nosso dever como organizadores do evento 

lidar com as situações inusitadas com naturalidade, tranquilidade e parcimônia: o ideal é contornar e 

resolver as situações sem que os convidados do evento percebam o que está acontecendo.  Sendo assim, 

este tópico é destinado a compartilhar algumas sugestões, informações e alertas de situações que 

percebemos ao longo do evento.  

 

Situações as quais deve-se manter sempre alerta! 

Palestrantes: Tenha sempre uma pequena lista de palestrantes reserva! Um dos piores contratempos 

que se pode ter é o cancelamento de última hora de algum convidado (e não se engane, acontece). No nosso 

caso, dois de nossos quatro palestrantes cancelaram a presença no evento duas semanas antes do início do 

V CONPET. Para contornar o problema, foi essencial organização e tranquilidade da comissão: saímos em 

busca de palestrantes de peso para não prejudicar o evento. 

Prestação de serviços/greves: Um ponto a se atentar tem relação ao funcionamento da faculdade e 

a prestação de serviços na data do evento. Como o CONPET costuma acontecer em feriados prolongados 

(no nosso caso, semana santa), há grandes chances dos serviços básicos da faculdade como limpeza e 

alimentação não funcionarem. Por isso é importante entrar em contato previamente com a universidade 

para deixar reservadas todas as salas que serão utilizadas, além de já preparar a nossa equipe escalada para 
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turnos de limpeza dos ambientes após cada atividade/fim do dia, e também planejar com antecedência a 

logística da alimentação dos congressistas.  

Atraso no credenciamento: Anos passam, e ele sempre volta pra assombrar. Os atrasos no 

credenciamento infelizmente são comuns no evento (principalmente visto a distância que muitos 

congressistas percorrem para chegar). No nosso caso, tivemos que mover a banca de credenciamento de 

um prédio para outro, atrasando em 40 minutos a abertura do evento – coisas que não havíamos previsto. 

Uma sugestão que veio depois do ocorrido seria tentar realizar o credenciamento em um dia separado (se o 

evento começa na sexta, fazer o credenciamento na quinta a tarde, por exemplo), porém não estudamos a 

fundo a real viabilidade disso. 

Intervalos entre atividades: Dificilmente o evento conseguirá passar ileso de mudanças em sua 

programação. Atrasos entre as atividades são comuns e inevitáveis. Para contornar essa situação, optamos 

por dispor de forma estratégica na programação intervalos de 20 a 30 minutos. Esses intervalos nos 

permitiam ajustar os atrasos da programação e organizar as próximas atividades que viriam a acontecer, de 

forma que no fim do dia a programação acabasse dentro do previsto pela programação geral.  

 

Propostas que não aconteceram 

Visita Técnica: A ideia inicial era realizar uma visita técnica na vila Renova – local em que a Samarco 

realocou os moradores que tiveram suas casas destruídas pela tragédia da barragem de fundão. A visita 

infelizmente não ocorreu por dois motivos: 

1. Dificuldade de conseguir permissão com a empresa: durante dois meses entramos em contato 

semanalmente com a Fundação Renova para conseguir permissão para a visita, porém a empresa 

tinha um processo burocrático extremamente extenso, e no fim não conseguimos confirmação 

da empresa em tempo hábil de organizar a visita; 

2. Transporte: em vista do cenário atual da faculdade, a disponibilização de transporte para visitas 

técnicas está cada vez mais restrita. Além disto, houve a dificuldade de conseguir permissão da 

PROGRAD para liberar um ônibus para alunos que não eram da universidade. No balanço geral 

do evento, se tornou inviável fretar um ônibus particular para apenas 20 pessoas (número que 

inicialmente estava proposto para levar à visita).  

 

Concreball: Inicialmente estávamos com a proposta de realizar uma competição de concreball para 

atividade de integração no primeiro dia de evento. Para isso, organizamos um questionário para enviar a 

todos os grupos PET convidados sondando o interesse e adesão à possível competição. Infelizmente a 

competição foi inviabilizada devido às respostas em maioria negativas.  

Dentre as dificuldades para realização da competição, foram levantadas no formulário: 

1. Dificuldade em fazer a bola de concreto, uma vez que ela demanda formas específicas; 
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2. Dificuldade para trazer a bola de concreto para Ouro Preto (visto que alguns grupos viriam de 

ônibus ou avião) devido ao peso da esfera; 

 

Inovações positivas 

Gestão interna da comissão: A comissão de Programação se organizou de forma a trabalhar 

separadamente cada ponto da programação, para no fim levantarmos todo o cronograma como um todo. 

Dentre as metodologias e ferramentas positivas utilizadas pela comissão, citamos: 

1. Reuniões semanais com um só foco: Ao longo de 4 meses, a comissão se encontrou 

semanalmente em reuniões de aproximadamente uma hora, de forma que cada reunião tinha 

apenas uma pauta central. Isso possibilitou com que fizéssemos um esqueleto detalhado de 

cada atividade isolada, levantando como seria o andamento da atividade, o que seria 

necessário para ela acontecer, os pontos que poderiam dar errado e como sanar essas falhas. 

Cada reunião era conduzida de forma que se realizava primeiramente um check-list das 

atividades pendentes da semana anterior, para então começarmos o “raio-x” da atividade em 

pauta. Após cada reunião, era postado na plataforma Trello uma ata curta (de até 10 linhas), 

documentando tudo que foi levantado na reunião de forma prática e objetiva.  

 

2. Utilização da plataforma Trello: A plataforma Trello foi uma ferramenta online que auxiliou 

bastante na organização das atividades da comissão. Por lá, a partir da divisão em quadros, 

era detalhado o andamento de cada atividade realizada pelos integrantes, além de ser o local 

onde era salvo todos os documentos, fotos e planilhas referentes ao planejamento do V 

CONPET. Isso facilitava o acesso de todos os membros às informações, além de ser uma 

garantia de ter todos os documentos salvos em uma nuvem online. 

 

Coringa: Enquanto organizávamos o cronograma final com a divisão de tarefas por todos os petianos 

do grupo, surgiu a ideia de ter um coringa em cada atividade responsável por resolver todo e qualquer tipo 

de situação. As atividades do coringa iam desde apagar e acender as luzes do auditório durante uma palestra 

e colocar música nos intervalos, até fornecer materiais de emergência (carregador, fita, caneta, pilha de 

microfone, etc) e remédios para qualquer pessoa que precisasse.  

 

O coringa andou pelo evento identificado por um lenço (para que qualquer congressista conseguisse 

acessá-lo) e carregava uma bolsa que continha:  

 Itens de farmácia: Dipirona, Paracetamol, Eno, Bandaid, Absorventes, Água oxigenada; 

 Energia: Pilhas de microfone, carregador de celular, carrgador de notebook, extensões; 

 Papelaria: Caneta, canetinhas, fita crepe, durex, fita dupla face, tesoura, régua. 
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 Caixa de som portátil 

 

Mini Curso: Oferecer um mini curso sobre “Dimensionamento de cortina atirandada” lecionado por 

um de nossos apoiadores do evento foi com certeza um diferencial. O minicurso foi oferecido aos vinte 

primeiros inscritos como forma de impulsionar a divulgação do evento e trazer mais visibilidade. O 

minicurso aconteceu às 17 horas da quinta-feira anterior à abertura. 
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