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Aos dezesseis dias do mês de abril reuniram-se na sala de reuniões do bloco de 

apoio três, da universidade federal de Santa Maria campus de Frederico 

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

para tratarem dos seguintes assuntos: Primeiramente foi homologado o resultado 

de seleção de novos petianos não bolsistas no ano de dois mil e quinze, em que 

foram aprovadas com nota as candidatas Brenda da Silva nota final nove e 

cinquenta e Jessica Rigo nota final sete e dezesseis. Outro assunto tratado foi 

sobre a viagem para o SulPet, evento este que ocorrerá nos dias dezoito a vinte 

um de abril do ano corrente, onde todos do grupo que irão a Londrina – PR se 

deslocarão com ônibus da universidade que vira da cede com outros grupos Pet’s 

da Universidade Federal de Santa Maria, neste evento serão apresentados dois 

trabalhos desenvolvidos pelo grupo e para o pagamento dos banners será 

utilizado o dinheiro arrecadado com os cursos ministrados pelos integrantes do 

grupo. Para a divulgação do curso bem como do grupo Pet na universidade, será 

realizado um vídeo institucional com a participação dos integrantes do grupo e seu 

tutor. Um ponto levantado pelo petiano Fernando foi dos certificados pelo MEC 

para o computo das horas em Acg’s, o assunto ficou em aberto para que fossem 

melhor esclarecidos para posterior debate a cargo de quem será a emissão do 

certificado e a carga horaria gerada pelo mesmo. Uma pesquisa para atualização 

dos dados dos egressos do curso de Engenharia Florestal, e inclusão aos dados 

dos recém formados, esse levantamento será feito via e-mail onde serão 

questionados naturalidade, telefone, e-mail, atuação. Por fim tratou-se sobre o 

processo de institucionalização dos grupos Pet’s da universidade o qual o grupo 

acordou de forma unanime em se posicionar contra o mesmo sendo que a forma 

que esta deve ser revista. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavou-se a presente ata.  


