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Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2014 reuniram-se na sala de reuniões do bloco de 

apoio três, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Frederico 

Westphalen, membros e tutor do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial), para 

tratarem dos seguintes assuntos: Primeira pauta tratada se refere ao ENAPET o qual todos 

os petianos serão obrigados a participar, o tutor solicitou que todos os membros se 

inscrevam no evento até segunda-feira, 28 de abril, para ser feito o depósito via orçamento 

PET, serão realizadas quatorze inscrições via orçamento, cada inscrição custa 150 reais 

totalizando 2100 reais, por ainda estar em processo de seleção os novos petianos não 

desfrutaram do orçamento para o pagamento de sua inscrição, pois a data limite para gastar 

o orçamento é dia 30 de abril, desta forma terão que aguardar para se inscrever no evento. 

Segunda pauta tratada foi à definição de proposta de Jaqueta para o Grupo PET: A mesma 

não será mais confeccionada. Terceira pauta, a escolha de três petianos para participar da 

coordenação dos GDT’s do ENAPET, os acadêmicos Douglas, Jaine e Aline se 

disponibilizaram para cumprir esse requisito, os mesmos irão participar de cursos 

preparatórios e coordenar atividades, fazer atas e outras atividades, os demais acadêmicos 

também irão trabalhar no evento. Quarta pauta, relativa à oficina de softwares, o acadêmico 

Douglas informou sobre o curso de Excel que a Professora Magda irá ministrar dos dias 

19/05 até 27/06 totalizando 30 horas pelo curso. Serão disponibilizadas 30 vagas para os 

acadêmicos de Engenharia Florestal e serão cobrados cinco reais por aluno, para cobrir 

gastos com coffee break e impressão de certificado. Ainda sobre oficina de softwares o 

acadêmico Douglas informou sobre uma possibilidade de um curso de programação, que 

será focado na estrutura de artigos científicos e de trabalhos de conclusão de curso  

conforme as normas MDT da universidade, o curso será ministrado pela Professora Rosane 

Severo do curso de Sistemas da Informação, datas e mais detalhes ainda a definir. Quinta 

pauta se refere às outras atividades que o Grupo PET desenvolve, como a elaboração de 

cartazes e informativos, a qual as acadêmicas Aline e Elenice ficaram responsáveis pela 

atividade, às acadêmicas informaram que estão elaborando entrevistas com os professores 

do curso de Engenharia Florestal para informar aos graduandos do mesmo os motivos e 

expectativas de cada professor sobre o curso, como forma de incentivar os acadêmicos a 

permanecer no curso, sendo que o mesmo vem apresentando cada vez mais números de 

desistência, e a procura pelo vestibular também vem diminuindo, o primeiro professor a ser 

entrevistado será o Professor Rafaelo Balbinot, depois será dado sequência com os demais 

professores do curso. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata 


