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No décimo quarto 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. 

Como primeira pauta, foi decidido sobre a participação do grupo no XIII 

Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá na 

cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul e será do período vinte e quatro a 

vinte sete de setembro de dois mil e dezoito. Sobre a pauta, ficou decidido que 

o grupo irá subsidiar parte do transporte até evento e a outra parte será pagar 

pelos interessados ao mesmo, dessa forma irão ser contratados dois ônibus e 

disponibilizados setenta e duas vagas, no valor de quarenta reais, por 

passageiro. Com isso, montou-se uma escala para receber as inscrições dos 

discentes, iniciando no dia quinze de agosto de dois mil e dezoito e com 

previsão de término até o dia vinte e um de agosto de dois mil e dezoito, dentro 

do período da manhã, das oito horas e trinta minutos a onze horas e trinta 

minutos e no período da tarde, das trezes horas e trinta minutos a quinze horas 

e trinta minutos. Assim a ordem será: Quarta: Renato (manhã) e Samantha 

(tarde), Quinta: Ana (manhã) e Cabrieli (tarde), Sexta: Vinicius (manhã) e 

Vanusa (tarde), Segunda: Edison (manhã) e Geovane (tarde) e na Terça: 

Eduardo (manhã). Como segunda pauta, foi se discutido sobre a ida no grupo 

ao INTERPET do dia dezoito de agosto de dois mil e dezoito, onde ficou 

decidido que os petianos Geovane e Renato, juntamente com o tutor Edison, 

irão representar o grupo no evento. Como terceira pauta, foi comunicado a 

participação do grupo na JAI, onde a petiana Édina irá apresentar um trabalho 

antigo do grupo. Como quarta pauta, o grupo irá receber uma visita da Escola 

Estadual de Educação Básica Sepé Tiarajú, no dia vinte e quatro de agosto de 



dois mil e dezoito, sendo uma turma no período da manhã e outra turma no 

período da tarde, onde eles irão conhece o viveiro florestal. Sobre a pauta, 

ficou decidido que o grupo irá se organizar e desenvolver uma apresentação 

sobre meio ambiente e pensar uma atividade para eles. Como quinta pauta, foi 

conversado sobre o cronograma de cursos ofertados para o segundo semestre, 

onde o grupo irá começar a divulgação dos mesmos com folder e passando 

nas salas de aulas. Como sexta pauta, foi aberta uma roda de conversar sobre 

o edital de seleção para o novo tutor do grupo, onde o grupo conversou sobre 

como ocorrerá o edital e sobre o futuro do grupo. Não havendo mais pautas, foi 

aberto a palavra para os assuntos gerais, onde o petiano Renato pediu a 

palavra e deu dois comunicados. O primeiro foi referente a campanha do 

agasalho em parceria com o PET Ciências Agrárias, onde fez breve relatos 

sobre o evento e comunicando que os agasalhos já foram entregues a 

instituição Promenor, de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. O segundo 

assunto foi referente a realização de uma conversa com o PET Ciências 

Agrárias sobre como eles realizam a seleção de novos petianos, essa conversa 

tem como objetivo conhecer e melhorar a seleção do nosso grupo. Dentro 

desse assunto, o grupo concordou que deve-se realizar essa conversa e 

depois dita para o grupo. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


