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No sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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) para discutir assuntos de interesse ao grupo. 

Em relação as ausências, as integrantes Cabrieli Aline Jaeger e Vanusa Maria 

Gatteli não tiveram suas faltas justificadas e a integrante Nathalia Wiedergrun 

Alves teve sua falta justificada. Como repasse inicial, foram explanados os 

nomes dos integrantes que no segundo semestre do ano não participarão de 

forma presencial nas atividades do grupo. Os integrantes Guilherme Moura 

Farias, Maitê Luana Weber e Nathalia Wiedergrun Alves realizarão intercambio 

e as integrantes Jéssica Rigo e Larissa Della Flora, estágio. Como segundo 

repasse, o tutor do grupo passou para os integrantes seu desejo de ir, 

juntamente com quatro integrantes do grupo, no InterPET de agosto no dia 

dezoito de agosto (sábado), para o qual ficou decidido que a ida ao InterPET 

será feita, mas não foram definidos os nomes integrantes que irão junto ao 

tutor. Como terceira pauta, foram feitos os repasses dos integrantes sobre os 

dois artigos que estão sendo elaborados para o Congresso Florestal Estadual 

do Rio Grande do Sul que ocorrerá entre os dias vinte e quatro a vinte e sete 

de setembro na cidade de Nova Prata, RS. Quanto a esse tema, foi decidido 

que ambos manuscritos serão encaminhados para revisão pelo tutor até o dia 

dez de agosto, visto que o prazo de submissão se encerra no dia quinze de 

agosto. Ainda em relação ao congresso, o tutor repassou informações 

referentes a dificuldade financeira por parte da instituição de ensino superior 

(IES) e do departamento de engenharia florestal da UFSM-FW em viabilizar o 

transporte para os estudantes do campus. Com isso, o grupo se disponibilizou 

a organizar o transporte para os integrantes do grupo, assim como para os 



demais estudantes da universidade que estejam interessados. Os integrantes 

do grupo se comprometeram em fazer o levantamento do possível número de 

interessados em participar do congresso. Como quarta pauta, foram discutidos 

os cursos que poderão ser organizados e realizados pelo grupo no segundo 

semestre do ano. Dentro deste tema, o tutor passou informações referente ao 

grupo Dedo Verde, que possui as seguintes opções de cursos: (1) Excel para 

elaboração de planilhas voltadas para o licenciamento ambiental, com carga 

horária de 20 horas, custo de R$ 40,00 por pessoa, para grupos de 10 até 20 

pessoas; (2) AutoCAD 2D, com carga horária de 40 horas, custo de R$ 80,00 

por pessoa e tendo como pré-requisito para os participantes a disciplina de 

topografia; (3) Licenciamento ambiental, com carga horária de 20 horas e custo 

de R$ 20,00 por pessoa; (4) Dendrologia prática, com carga horária de 40 

horas e custo de R$ 40,00 por pessoa. Nessa pauta, se demonstrou interesse 

em todos os cursos, ficando indefinidas a ordem de realização e as possíveis 

datas. Para isso o grupo irá avaliar o interesse da comunidade acadêmica. 

Como quinta pauta, foi repassado pelos integrantes as reprovações dos 

integrantes no primeiro semestre do ano. Ainda nesse tema, o tutor fez o 

repasse referente a remoção do integrante Lucas Siqueira Feitosa dos Anjos e 

a alteração da situação da Cabrieli Aline Jaeger de não bolsista para bolsista, 

no sistema SIGPET. Como última pauta, foram tratados os assuntos gerais, na 

qual foi discutido o fato do custeio, prometido para o fim do primeiro semestre 

do ano, não ter sido recebido pelo grupo ainda. Ainda nos assuntos gerais, foi 

debatido o tema referente a possível troca de tutor no final deste ano, sendo 

marcada uma reunião entre os integrantes do grupo para o dia 08 de agosto, 

afim de discutir o tema e outros assuntos de interesse do grupo. Nada havendo 

mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


