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Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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, 

foi aberto um espaço de discussão, preparação e organização, para a viagem 

que será realizada no dia 20 de abril de 2017, tendo em vista a participação do 

grupo no XX SulPET, que ocorrerá na UFSC - Florianópolis/SC, ficou 

combinado o horário de saída às 00:30 do mesmo dia, assim como, o 

pagamento de dez reais por cada petiano para a petiana Giovana que 

disponibilizará seu carro levando alguns petianos até o UFSM - Campus 

Palmeira das Missões, local onde sairá o ônibus de nossa IES para o SulPET. 

Como segunda pauta, foram relatadas algumas atividades propostas, as quais 

descreve-se a seguir: curso de Língua Portuguesa, ficando a cargo dos 

petianos Édina e Lucas conversarem com a professora Angela Maria Zamin  

sobre o conteúdo do curso e qual a data mais viável; curso de Excel e curso de 

Lattes ficaram encarregadas as petianas Giovana e Mirian para definirem 

melhores datas para as atividades; curso de Calculadora Cientifica Módulo I, 

PET em parceria com a professora Hilda Hildebrand, ficaram encarregados os 

petianos Cabrieli, Eduardo, Maitê e Renato para a organização do mesmo, 

tendo em vista que o curso será de 20 horas; curso de Inglês, combinou-se de 

que os bolsistas pagarão a mensalidade e os não-bolsistas serão isentos de 

pagamento. Como terceira pauta, o bolsista Guilherme ficou encarregado de 

escolher o melhor dia para as identificações das espécies de árvores presentes 

na Praça da Matriz/FW. Na quarta pauta, foi discutido sobre duas pesquisas a 

serem realizadas pelo grupo na área florestal. Como quinta pauta, o tutor 



relatou que os cadastros dos novos petianos na plataforma SIGPET, foi 

iniciado no dia 18 de abril de 2017 e serão concluídos neste presente dia. Nada 

havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 

 


