
Neste ano de 2017 o Grupo PET Agronomia completa 25 anos de atividade na UFSM. E para
comemorar, nesta edição do Batata fizemos um breve histórico do grupo, relembrando
algumas atividades e pessoas que já participaram dele.

O grupo PET Agronomia da UFSM teve sua criação aprovada
em abril de 1992, com o objetivo de contribui no
desenvolvimento do Curso e na formação de alunos por meio
de atividades extracurriculares de pesquisa‐ensino‐extensão.
Atualmente o Programa de Educação Tutorial – PET está ligado
ao SESU/MEC e é gerido pela Prograd/UFSM.

A formação do grupo se deu devido ao entusiasmo e trabalho
do professor José Fernando Schlosser. Após aprovação, o
programa iniciou com dois integrantes: Reginaldo Ferreira
Santos e Clovis Paulo Lisboa Mezzomo. Aos poucos foi
aumentando até atingir o número de 12 bolsistas.

Inicialmente o grupo passou por bastante dificuldades, não
havia espaço físico apropriado para suas atividades, o apoio da
instituição era limitado, poucos professores conheciam a
importância do PET para o curso de graduação. Apesar das
dificuldades o grupo cresceu e mostrou seu valor, completando
25 anos de atuação junto ao curso de Agronomia, a UFSM e a
comunidade, sempre contribuindo para o desenvolvimento de
saberes técnicos e humanos.

Desde a fundação, o grupo já foi orientado por seis tutores:
José Fernando Schlosser, Nara Rejane Zamberlan dos Santos,
Luiz Marcelo Costa Dutra, Elena Blume, Thomé Lovato e
Fabrício de Araújo Pedron (tutor atual).

O histórico de participantes do grupo é extenso, com uma lista
de profissionais de grande sucesso, que são reconhecidos por
sua competência e prestigiados em seus campos de atuação.

Dentre os vários integrantes que já passaram pelo grupo
destacamos: Fabrício de Araújo Pedron, Régis Durigon,
Rodrigo Josemar Seminoti Jacques, Adriano Rudi Maixner e
Jonas André Arnemann, que atualmente fazem parte do
grupo de professores da UFSM.

O Grupo PET Agronomia desenvolve atividades como:
simpósios, minicursos, seminários, pesquisas sobre o curso,
pesquisas individuais, atividades de extensão junto a
comunidade, entre outras várias atividades em prol dos
estudantes do Curso de Agronomia e da Universidade. Venha
conhecer o PET Agronomia e participar das oportunidades
oferecidas pelo grupo (www.ufsm.br/petagronomia).
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