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No vigésimo primeiro 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. 

Com relação às faltas, a petiana Édina teve sua ausência justificada. Como 

primeira pauta, foram tratados assuntos referentes ao INTERPET do dia 

dezoito de agosto de dois mil e dezoito, ocorrido na sede da UFSM, em Santa 

Maria. O assunto principal foi o regimento interno dos grupos PET’s da UFSM, 

o qual foi tema da assembleia geral do evento. Como segunda pauta, foram 

tratados assuntos que dizem respeito ao 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 em questão, falou-se sobre as setenta e duas vagas 

dos dois ônibus contratados para levar os interessados ao evento. Como 

terceira pauta, o tutor apresentou informações sobre a prestação de contas do 

grupo, a qual voltaram diligências que ficaram pendentes para serem 

resolvidas. Como quarta pauta, falou-se sobre o cronograma de cursos 

ofertados para o segundo semestre, onde o grupo irá começar a divulgação 

dos mesmos com folder, passando nas salas de aulas. Os cursos serão 

ofertados pela empresa Dedo Verde Consultoria Ambiental e Topografia e ficou 

decidido que dois, dentre os cinco cursos propostos, serão realizados ainda 

nesse segundo semestre letivo de dois mil e dezoito. Como quinta pauta, foi 

conversado sobre a escolha do novo tutor do grupo. Com sexta pauta, 

novamente foi conversado sobre a 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. Para esta atividade foram 

designados nomes para acompanhar a visita na parte da manha e na parte da 

tarde. A ordem será: pela manhã os petianos Eduardo, Ana e Vinícius; pela 

tarde os petianos Samantha, Vanusa e Cabrieli. Não havendo mais pautas, foi 

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

sobre as futuras monitorias, a qual foi levantada a questão das matérias a 

serem abordadas e alternativas para melhorar e aumentar a procura dos 

estudantes. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata. 


