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Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, reuniram-se na 

sala 45 de reuniões do Bloco de Apoio III, da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), campus de Frederico Westphalen, os membros do Grupo PET 

(Programa de Educação Tutorial) e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Como primeira pauta 

desta reunião o tutor Edison comunicou aos petianos que o petiano Hendrick 

solicitou o desligamento do grupo, transferindo sua bolsa ao petiano Renato, e 

o petiano Fernando Rush será desligado do grupo no dia 23 de julho, 

transferindo sua bolsa a petiana Édina. Como segunda pauta, os petianos 

Franciel e Jéssica falaram sobre a confirmação da palestra com a 1ª Prenda 

Juvenil do Estado, Giovana Pertuzzatti Rossato, que tem como tema: Balsas e 

balseiros do Rio Uruguai: resgate das contribuições historiográficas, 

econômicas e socioculturais para o norte e noroeste do RS, que será realizada 

no 29 de junho, as 15:30hs, na sala 19, com o valor das inscrições de cinco 

reais, disponibilizando sessenta vagas, todos os petianos participarão dessa 

palestra. Como terceira pauta, teve-se o curso do CAR, que está confirmado 

para os dias 5 e 6 de julho, na sala 19, ministrados pelas engenheiras florestais 

Daniele Earth e Jaine Lan. No primeiro dia de curso, ficaram responsáveis de 

comparecer os petianos: Mirian, Aline, Giovana e Larissa, e no segundo dia de 

curso: Jéssica Rigo, Brenda, Djoney, Franciel, Mirian, Giovana e Nathalia. Os 

petianos Djoney e Franciel ficaram responsáveis por trazer um pen drive com o 

programa do CAR no dia do curso. Como quarta pauta, o tutor Edson pediu 

para que a petiana Brenda faça uma nova aba no site do Grupo, com o nome 

documentos, para que nessa possa se anexar o Regulamento Interno do 

Grupo. Como quinta pauta discutiu-se a redistribuição das atividades aos novos 

petianos, ficando assim a Édina responsável pela atividade 9 da Denise, a 



Nathalia pela atividade 5 do Djoney, o Lucas pela atividade 8 do Franciel e o  

Renato pela atividade 1 da Aline. Lembrando que a petiana Larrisa estava 

ausente, sem justificativa.  Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata.   

 


