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No quarto dia do mês de setembro 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. 

Estavam ausentes os integrantes Vanusa Gatteli (falta justificada) e Eduardo 

Rieder. Como primeira pauta, foi decidido sobre a as vagas restantes no ônibus 

que irá para o 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 ônibus irá partir segunda-feira de manhã (21/09/2018) e 

voltará na quinta-feira (27/09/2018) no período da tarde e que ainda restam 

apenas 19 vagas das 72 disponíveis inicialmente, onde o grupo ficou 

responsável por divulgar estes números, nas redes sociais, para os alunos 

interessados. O professor responsável pelos discentes nos ônibus será o Dr. 

Elder Eloy. Como segunda pauta, foi se discutido a respeito dos minicursos que 

serão realizados pela empresa Dedo Verde e enfatizado a importância de 

passar nas salas de aula divulgando quais cursos estariam disponíveis para os 

alunos realizarem. Como terceira pauta foi definido o horário para discussões 

das realizações dos projetos do PET sendo este definido para terça-feira 

(11/09/2018) às 19:15 horas. Como quarta pauta foi ressaltada a importância 

de utilizar o dinheiro do próximo custeio para comprar substrato para ser 

utilizado no viveiro devido aos estoques atuais estarem se esgotando. Nada 

havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 


