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No segundo dia do mês de outubro 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 às ausências, os integrantes Édina Regina Dal Molin e Eduardo 

Rieder não tiveram suas faltas justificadas. Como repasse inicial, foram 

compartilhadas as experiências dos integrantes referente à participação no XIII 

Congresso Estadual Florestal do Rio Grande do Sul. Posterior a isso, foi feita 

uma breve reflexão sobre a perspectiva do setor florestal no estado. A primeira 

pauta da reunião foi sobre os cursos em parceria com o grupo Dedo Verde. 

Foram entregues duas listas de solicitações para realização de alguns dos 

cursos disponíveis. Nessa pauta, ficou decidido que se dará prioridade para o 

curso de Licenciamento Ambiental, com carga horária de 20h, para os alunos 

do segundo e quarto semestre do curso de Engenharia Florestal, ficando os 

PETianos Ana Carolina Ditadi e Geovane Sestari responsáveis pela 

comunicação com os interessados de cada semestre. Ainda sobre os cursos, o 

PETiano Renato Souza Santos ficou responsável em entrar em contato com os 

alunos do quarto semestre de Engenharia Florestal sobre o interesse em 

relação ao curso de Dendrologia Aplicada. Como segunda pauta foi abordado o 

evento Super Kids. A data do evento ficou confirmada para o dia treze de 

outubro. Para a realização do evento foram discutidas questões como: 

separação, preparo e transporte das mudas, assim como, os integrantes que 

estarão presentes no dia da realização. Como terceira pauta, o tutor do grupo 

comentou sobre a realização de uma reunião entre os tutores dos grupos PETs 

da UFSM para discutir o planejamento do ano de 2019, tendo como tema a 

realização de ações que diminuam as taxas de evasão dos cursos e da 



universidade. Como quarta pauta ficou decidido que a atividade envolvendo as 

crianças do Lar São Francisco do município de Frederico Westphalen será 

realizada no final do segundo semestre desse ano. Como última pauta foram 

tratados os assuntos gerais, dentre eles, foi comentado que a visita da Escola 

Estadual de Educação Básica Sepé Tiarajú ainda não possui data definida e 

que o trabalho do grupo encaminhado a Jornada Acadêmica Integrada (JAI) foi 

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

lavrou-se a presente ata. 


